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Изменение 1873
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги извършва редовен контрол и 
оценка на постигането на целите на 
кодексите за поведение, като взема 
предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 
съдържат.

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги извършва редовен контрол и 
оценка на постигането на целите на 
кодексите за поведение, като взема 
предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 
съдържат. В случай на системно или 
повтарящо се неспазване на 
кодексите за поведение, като крайна 
мярка Европейският съвет за 
цифровите услуги взема решение за 
временно спиране или за окончателно 
изключване на платформи, които не 
спазват ангажиментите си като 
страна, подписала кодексите за 
поведение.

Or. en

Изменение 1874
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги извършва редовен контрол и 
оценка на постигането на целите на 
кодексите за поведение, като взема 
предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 
съдържат.

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги извършва редовен контрол и 
оценка на постигането на целите на 
кодексите за поведение, като взема 
предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 
съдържат. В случай на системно или 
повтарящо се неспазване на 
кодексите за поведение, като крайна 
мярка Европейският съвет за 
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цифровите услуги взема решение за 
временно спиране или за окончателно 
изключване на платформи, които не 
спазват ангажиментите си като 
страна, подписала кодексите за 
поведение.

Or. en

Обосновка

Доставчици, които не спазват даден кодекс, следва потенциално да бъдат изключени 
от този кодекс.

Изменение 1875
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският съвет за 
цифровите услуги извършва редовен 
контрол и оценка на постигането на 
целите на кодексите за поведение, като 
взема предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 
съдържат.

5. Агенцията извършва редовен 
контрол и оценка на постигането на 
целите на кодексите за поведение най-
малко веднъж годишно, като взема 
предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 
съдържат.

Or. en

Изменение 1876
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги извършва редовен контрол и 
оценка на постигането на целите на 
кодексите за поведение, като взема 
предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да извършва редовен 
контрол и оценка на постигането на 
целите на кодексите за поведение, като 
взема предвид ключовите показатели за 
изпълнение, които те могат да 
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съдържат. съдържат.

Or. en

Изменение 1877
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. За всеки кодекс за поведение се 
създава Асамблея на европейските 
граждани, която извършва контрол 
на резултатите от кодексите за 
поведение, обсъжда публично 
основните належащи въпроси и 
формулира препоръки към Комисията 
във връзка с обществената политика. 
Членовете на асамблеите на 
европейските граждани се избират на 
случаен принцип, така че да има 
широко представителство на 
европейското общество, като се 
вземат предвид полът, възрастта, 
местоположението и социалната 
класа.

Or. en

Изменение 1878
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Кодекси за поведение за онлайн 

реклама
1. Комисията насърчава и 
улеснява изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза 
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между онлайн платформите и други 
съответни доставчици на услуги, 
като например доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни 
услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се 
допринесе за по-голяма прозрачност 
на онлайн рекламата извън 
изискванията на членове 24 и 30.
2. Комисията се стреми да 
гарантира, че кодексите за поведение 
имат за цел ефективен пренос на 
информация, при пълно зачитане на 
правата и интересите на всички 
участващи страни, както и 
конкурентна, прозрачна и справедлива 
среда в онлайн рекламата, в 
съответствие с правото на Съюза и 
националното право, по-специално в 
областта на конкуренцията и 
защитата на личните данни. 
Комисията се стреми да гарантира, 
че кодексите за поведение обхващат 
най-малко:
a) пренос на информация, с която 
разполагат доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни 
услуги, до получателите на услугата 
във връзка с изискванията, определени 
в член 24, букви б) и в);
б) пренос на информация, с която 
разполагат доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни 
услуги, до хранилищата съгласно 
член 30.
3. Комисията насърчава 
разработването на кодекси за 
поведение в срок от една година след 
датата на прилагане на настоящия 
регламент и тяхното прилагане не 
по-късно от шест месеца след тази 
дата.

Or. en
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Изменение 1879
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36 заличава се
Кодекси за поведение за онлайн 

реклама
1. Комисията насърчава и 
улеснява изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза 
между онлайн платформите и други 
съответни доставчици на услуги, 
като например доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни 
услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се 
допринесе за по-голяма прозрачност 
на онлайн рекламата извън 
изискванията на членове 24 и 30.
2. Комисията се стреми да 
гарантира, че кодексите за поведение 
имат за цел ефективен пренос на 
информация, при пълно зачитане на 
правата и интересите на всички 
участващи страни, както и 
конкурентна, прозрачна и справедлива 
среда в онлайн рекламата, в 
съответствие с правото на Съюза и 
националното право, по-специално в 
областта на конкуренцията и 
защитата на личните данни. 
Комисията се стреми да гарантира, 
че кодексите за поведение обхващат 
най-малко:
a) пренос на информация, с която 
разполагат доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни 
услуги, до получателите на услугата 
във връзка с изискванията, определени 
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в член 24, букви б) и в);
б) пренос на информация, с която 
разполагат доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни 
услуги, до хранилищата съгласно 
член 30.
3. Комисията насърчава 
разработването на кодекси за 
поведение в срок от една година след 
датата на прилагане на настоящия 
регламент и тяхното прилагане не 
по-късно от шест месеца след тази 
дата.

Or. en

Изменение 1880
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията насърчава и улеснява 
изготвянето на кодекси за поведение на 
равнището на Съюза между онлайн 
платформите и други съответни 
доставчици на услуги, като например 
доставчиците на посреднически онлайн 
рекламни услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се допринесе 
за по-голяма прозрачност на онлайн 
рекламата извън изискванията на 
членове 24 и 30.

1. Комисията насърчава и улеснява 
изготвянето на кодекси за поведение на 
равнището на Съюза между онлайн 
платформите и други съответни 
доставчици на услуги, като например 
доставчиците на посреднически онлайн 
рекламни услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се допринесе 
за по-голяма прозрачност на онлайн 
рекламата извън изискванията на 
членове 24 и 30, но и за по-голяма 
прозрачност между всички участници 
във веригата за създаване на 
стойност на програмната реклама.

Or. en
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Изменение 1881
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията насърчава и улеснява 
изготвянето на кодекси за поведение на 
равнището на Съюза между онлайн 
платформите и други съответни 
доставчици на услуги, като например 
доставчиците на посреднически онлайн 
рекламни услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се допринесе 
за по-голяма прозрачност на онлайн 
рекламата извън изискванията на 
членове 24 и 30.

1. Комисията насърчава и улеснява 
изготвянето на кодекси за поведение на 
равнището на Съюза между онлайн 
платформите и други съответни 
доставчици на услуги, като например 
доставчиците на посреднически онлайн 
рекламни услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се допринесе 
за по-голяма прозрачност на всички 
участници във веригата за създаване 
на стойност на онлайн рекламата 
извън изискванията на членове 24 и 30.

Or. en

Изменение 1882
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер, Барт Гротхойс

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията насърчава и улеснява 
изготвянето на кодекси за поведение на 
равнището на Съюза между онлайн 
платформите и други съответни 
доставчици на услуги, като например 
доставчиците на посреднически онлайн 
рекламни услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се допринесе 

1. Комисията насърчава и улеснява 
изготвянето на кодекси за поведение на 
равнището на Съюза между онлайн 
платформите и други съответни 
доставчици на услуги, като например 
доставчиците на посреднически онлайн 
рекламни услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се допринесе 
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за по-голяма прозрачност на онлайн 
рекламата извън изискванията на 
членове 24 и 30.

за по-голяма прозрачност на всички 
участници във веригата за създаване 
на стойност на онлайн рекламата 
извън изискванията на членове 24 и 30.

Or. en

Обосновка

Поради сложния характер на онлайн рекламата е важно в кодексите за поведение да 
бъдат включени всички участници.

Изменение 1883
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията насърчава и улеснява 
изготвянето на кодекси за поведение на 
равнището на Съюза между онлайн 
платформите и други съответни 
доставчици на услуги, като например 
доставчиците на посреднически онлайн 
рекламни услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се допринесе 
за по-голяма прозрачност на онлайн 
рекламата извън изискванията на 
членове 24 и 30.

1. Комисията насърчава и улеснява 
изготвянето на доброволни кодекси за 
поведение на равнището на Съюза 
между онлайн платформите и други 
съответни доставчици на услуги, като 
например доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни услуги 
или организациите, представляващи 
получателите на услугата, и 
организациите на гражданското 
общество или съответните органи, за да 
се допринесе за по-голяма прозрачност 
на онлайн рекламата извън 
изискванията на членове 24 и 30.

Or. en

Изменение 1884
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията насърчава и улеснява 1. Комисията може да насърчава и 
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изготвянето на кодекси за поведение на 
равнището на Съюза между онлайн 
платформите и други съответни 
доставчици на услуги, като например 
доставчиците на посреднически онлайн 
рекламни услуги или организациите, 
представляващи получателите на 
услугата, и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се допринесе 
за по-голяма прозрачност на онлайн 
рекламата извън изискванията на 
членове 24 и 30.

улеснява изготвянето на доброволни 
кодекси за поведение на равнището на 
Съюза между онлайн платформите и 
други съответни доставчици на услуги, 
като например доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни услуги 
или организациите, представляващи 
получателите на услугата, и 
организациите на гражданското 
общество или съответните органи, за да 
се допринесе за по-голяма прозрачност 
на онлайн рекламата извън 
изискванията на членове 24 и 30.

Or. en

Изменение 1885
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) пренос на информация, с която 
разполагат доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни услуги, 
до получателите на услугата във връзка 
с изискванията, определени в член 24, 
букви б) и в);

a) пренос на информация, с която 
разполагат доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни услуги, 
до получателите на услугата във връзка 
с изискванията, определени в член 2а 
(нов), букви б) и в);

Or. en

Изменение 1886
Александра Гезе, Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пренос на информация, с която 
разполагат доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни услуги, 

б) пренос на информация, с която 
разполагат доставчиците на 
посреднически онлайн рекламни услуги, 
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до хранилищата съгласно член 30. до хранилищата съгласно член 30, по-
конкретно информацията, посочена в 
член 30, параграф 2, букви г) и га) 
(нова).

Or. en

Изменение 1887
Андреа Каропо, Салваторе Де Мео, Карло Фиданца

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създаването на общ или 
уникален идентификационен номер, 
съставен от множество елементи 
(като например идентификационния 
номер на рекламодателя и препратки 
към търговската марка на 
кампанията, нейния продукт, както и 
посочване на покупката), който дава 
възможност на рекламодателите и 
на издателите да идентифицират и 
да проследят дадена кампания през 
целия ѝ жизнен цикъл.

Or. en

Изменение 1888
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) създаването на уникален 
идентификационен номер, който ще 
даде възможност на 
рекламодателите и на издателите да 
идентифицират и да проследят 
дадена кампания през целия ѝ жизнен 
цикъл.
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Or. en

Изменение 1889
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията насърчава 
разработването на кодекси за поведение 
в срок от една година след датата на 
прилагане на настоящия регламент и 
тяхното прилагане не по-късно от шест 
месеца след тази дата.

3. Комисията насърчава 
разработването на кодекси за поведение 
в срок от една година след датата на 
прилагане на настоящия регламент и 
тяхното прилагане не по-късно от шест 
месеца след тази дата. Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
тези кодекси три години след 
прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

След като бъдат приети, Комисията ще започне да извършва оценка дали те се 
прилагат. Ако те не се прилагат, то тогава могат да бъдат обмислени по-
нататъшни действия.

Изменение 1890
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията насърчава 
разработването на кодекси за поведение 
в срок от една година след датата на 
прилагане на настоящия регламент и 
тяхното прилагане не по-късно от шест 
месеца след тази дата.

3. Комисията насърчава 
разработването на кодекси за поведение 
в срок от една година след датата на 
прилагане на настоящия регламент и 
тяхното прилагане не по-късно от шест 
месеца след тази дата. Комисията 
извършва оценка на прилагането на 
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тези кодекси две години след 
прилагането на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1891
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията насърчава всички 
участници във веригата за създаване 
на стойност на онлайн рекламата да 
одобрят и да спазват посочените в 
кодексите за поведение ангажименти.

Or. en

Изменение 1892
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Марко Дзуло, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-
Куртен, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията насърчава всички 
участници в екосистемата на онлайн 
рекламата да одобрят и да спазват 
посочените в кодексите за поведение 
ангажименти.

Or. en

Обосновка

Поради сложната система на онлайн рекламата е важно различните участници в 
системата да бъдат страна по кодексите за поведение.
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Изменение 1893
Лише Схренемахер, Барт Гротхойс, Хилде Вотманс, Марко Дзуло, Карен 
Мелкиор, Мортен Льокегор, Адриан Васкес Лазара, Сандро Гоци

Предложение за регламент
Член 36а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36a
Кодекси за поведение за защита на 

малолетните и непълнолетните лица
1. Комисията насърчава и 
улеснява изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза 
между онлайн платформите и други 
съответни доставчици на услуги и 
организациите, представляващи 
малолетните и непълнолетните 
лица, родителите и организациите на 
гражданското общество или 
съответните органи, за да се 
допринесе за онлайн защитата на 
малолетните и непълнолетните 
лица.
2. Комисията се стреми да 
гарантира, че кодексите за поведение 
имат за цел ефективна онлайн 
защита на малолетните и 
непълнолетните лица, при която се 
зачита тяхното право, залегнало в 
член 24 от Хартата и Конвенцията 
на ООН за правата на детето, и 
подробно описано в Общ коментар 
№ 25 по Конвенцията на ООН за 
правата на детето във връзка с 
цифровата среда. Комисията се 
стреми да гарантира, че кодексите за 
поведение обхващат най-малко:
a) моделите за проверка и 
удостоверяване на възрастта, като се 
вземат под внимание посочените в 
член 34 промишлени стандарти;
б) насочено към децата и 
съобразено с възрастта проектиране, 
като се вземат под внимание 
посочените в член 34 промишлени 
стандарти.
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3. Комисията насърчава 
разработването на кодекси за 
поведение в срок от една година след 
датата на прилагане на регламента и 
тяхното прилагане не по-късно от 
шест месеца след тази дата.

Or. en

Изменение 1894
Андреас Шидер, Евелин Гебхарт, Паул Танг, Марк Анжел, Мария-Мануел 
Лейтан-Маркеш

Предложение за регламент
Член 36а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 36a
Кодекси за поведение за краткосрочно 

отдаване под наем
1. Комисията насърчава и 
улеснява изготвянето на кодекси за 
поведение на равнището на Съюза 
между онлайн платформите, 
доставчиците на услуги в сектора на 
краткосрочно отдаване под наем и 
съответните органи, за да се 
допринесе за правилното прилагане на 
схемите за издаване на разрешително 
и на регистрационните схеми за 
краткосрочно отдаване под наем.
2. Комисията се стреми да 
гарантира, че кодексите за поведение 
водят до разработването на 
ефективни механизми за проверка и 
проследяване от онлайн 
платформите на спазването на 
националните изисквания за 
регистрация и издаване на разрешение 
от страна на доставчиците на услуги 
в сектора на краткосрочно отдаване 
под наем. Комисията насърчава 
разработването на кодекси за 
поведение в срок от една година след 
датата на прилагане на настоящия 
регламент и тяхното прилагане не 
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по-късно от шест месеца след тази 
дата.

Or. en

Обосновка

The DSA can play a key role in tackling the issue of illegal short term holiday rentals (STRs). 
Currently, despite the fact that STR providers are subject to clear registration and 
authorization requirements in many Member States, enforcing such registration schemes has 
proved difficult. STR providers often advertise their properties without a proper registration 
number on an online platform and public authorities struggle to identify and order the 
removal of such properties. The DSA can provide enforcement relief by encouraging the 
introduction of more automated verification systems through online databases set up by 
public authorities that platforms could consult to verify that STR providers have received the 
relevant authorization to market their property.

Изменение 1895
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1896
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Изменение 1897
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да препоръча на Комисията 
да започне изготвянето, в съответствие с 
параграфи 2, 3 и 4, на протоколи при 
кризи за справяне с кризисни ситуации, 
строго ограничени до извънредни 
обстоятелства, засягащи обществената 
сигурност или общественото здраве.

1. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да препоръча на Комисията 
да започне изготвянето, в съответствие с 
параграфи 2, 3 и 4, на доброволни 
протоколи при кризи за справяне с 
кризисни ситуации, строго ограничени 
до извънредни обстоятелства, засягащи 
обществената сигурност или 
общественото здраве.

Or. en

Изменение 1898
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да препоръча на Комисията 
да започне изготвянето, в съответствие с 
параграфи 2, 3 и 4, на протоколи при 
кризи за справяне с кризисни ситуации, 
строго ограничени до извънредни 
обстоятелства, засягащи обществената 
сигурност или общественото здраве.

1. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да препоръча на Комисията 
да започне изготвянето, в съответствие с 
параграфи 2, 3 и 4, на доброволни 
протоколи при кризи за справяне с 
кризисни ситуации, строго ограничени 
до извънредни обстоятелства, засягащи 
обществената сигурност или 
общественото здраве.

Or. en

Изменение 1899
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията насърчава и 
подпомага много големите онлайн 

2. Комисията може да насърчава и 
да подпомага много големите онлайн 
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платформи и, когато е целесъобразно, 
други онлайн платформи, с участието на 
Комисията, да участват в изготвянето, 
изпитването и прилагането на тези 
протоколи при кризи, които включват 
една или повече от следните мерки:

платформи и, когато е целесъобразно, 
други онлайн платформи, с участието на 
Комисията, да участват в изготвянето, 
изпитването и прилагането на тези 
протоколи при кризи, които включват 
една или повече от следните мерки:

Or. en

Изменение 1900
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) показване на видно място на 
информация за кризисната ситуация, 
предоставена от органите на държавите 
членки или на равнището на Съюза;

a) показване на видно място на 
информация за кризисната ситуация, 
предоставена от органите на държавите 
членки или на равнището на Съюза, 
която е достъпна за хората с 
увреждания;

Or. en

Изменение 1901
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да приобщи, 
когато това е целесъобразно, органите 
на държавите членки и органите, 
службите и агенциите на Съюза към 
изготвянето, изпитването и надзора на 
прилагането на протоколите при кризи. 
Комисията може да приобщи, когато 
това е необходимо и целесъобразно, и 
организации на гражданското 
общество или други съответни 
организации към изготвянето на 
протоколите при кризи.

3. Комисията може да приобщи, 
когато това е целесъобразно, органите 
на държавите членки и органите, 
службите и агенциите на Съюза към 
изготвянето, изпитването и надзора на 
прилагането на протоколите при кризи.
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Or. en

Изменение 1902
Джорди Каняс, Майте Пагасауртундуа Руис

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) мерки за гарантиране на 
достъпността на хората с 
увреждания по време на прилагането 
на протоколите при кризи, 
включително чрез предоставяне на 
достъпно описание за тези 
протоколи.

Or. en

Обосновка

ЕС е задължен и от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания да 
защитава хората с увреждания при рискови ситуации и при спешни хуманитарни 
ситуации (член 11). Жизнеспособността на публичната информация при извънредни 
ситуации (Директивата за аудиовизуалните медийни услуги) и на комуникациите при 
извънредни ситуации (Европейският кодекс за електронни съобщения) е добре 
установена и се цени в законодателството на Съюза. Законодателният акт за 
цифровите услуги следва да бъде съобразен с този подход като средство за прилагане 
на Конвенцията на ООН.

Изменение 1903
Алекс Аджус Салиба, Кристел Шалдемозе

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) мерки за гарантиране на 
достъпността на хората с 
увреждания по време на прилагането 
на протоколите при кризи, 
включително чрез предоставяне на 
достъпно описание за тези 
протоколи.
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Or. en

Обосновка

ЕС е задължен и от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания да 
защитава хората с увреждания при рискови ситуации и при спешни хуманитарни 
ситуации (член 11). Жизнеспособността на публичната информация при извънредни 
ситуации (Директивата за аудиовизуалните медийни услуги) и на комуникациите при 
извънредни ситуации (Европейският кодекс за електронни съобщения) е добре 
установена и е ценена в законодателството на Съюза. Законодателният акт за 
цифровите услуги следва да бъде съобразен с този подход като средство за прилагане 
на Конвенцията на ООН.

Изменение 1904
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако Комисията счита, че даден 
протокол при кризи не успява да се 
справи ефективно с кризисната 
ситуация или да съхрани упражняването 
на основните права, посочени в 
параграф 4, буква д), тя може да поиска 
от участниците да преразгледат 
протокола при кризи, включително като 
предприемат допълнителни мерки.

5. Ако Комисията счита, че даден 
протокол при кризи не успява да се 
справи ефективно с кризисната 
ситуация или да съхрани упражняването 
на основните права, посочени в 
параграф 4, буква д), тя изисква от 
участниците да премахнат и, когато е 
необходимо, да преразгледат протокола 
при кризи, включително като 
предприемат допълнителни мерки.

Or. en

Изменение 1905
Марцел Колая

Предложение за регламент
Член 37а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 37a
Отчетност и прозрачност

1. Преди да започне или да 
насърчи договарянето или 
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преразглеждането на кодексите за 
поведение, Комисията:
a) преценява доколко подходящо е 
да предлага законодателство;
б) публикува елементите на 
кодекса, които би могла да предложи 
или да защити;
в) приканва Европейския 
парламент, Съвета, Агенцията за 
основните права, обществеността и, 
ако е целесъобразно, Европейския 
надзорен орган по защитата на 
данните да изразят своето 
становище и да публикуват 
становищата си;
г) извършва оценка на 
въздействието върху основните права 
и публикува констатациите.
2. След това Комисията 
публикува елементите на предвидения 
кодекс, които възнамерява да 
предложи или да защити при 
преговорите. Тя не предлага или не 
защитава елементи, срещу които 
Европейският парламент или Съвета 
възразяват, или които не са 
преминали през посочения в 
параграф 1 процес.
3. Комисията позволява на 
представителите на 
неправителствени организации, 
които защитават интересите на 
получателите на съответните 
услуги, на Европейския парламент, 
Съвета и Агенцията за основните 
права да наблюдават преговорите и да 
имат достъп до всички документи, 
които са свързани с тях. Комисията 
предлага компенсация на 
участниците с нестопанска цел.
4. Комисията публикува 
кодексите за поведение и страните по 
тях и редовно актуализира 
информацията.
5. Настоящият член се прилага 
mutatis mutandis за протоколите при 
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кризи. 

Or. en

Изменение 1906
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
един или повече компетентни органи, 
които отговарят за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент („компетентните органи“).

1. Държавите членки определят 
един или повече компетентни органи, 
които отговарят за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент („компетентните органи“), 
без да се засягат посочените в 
раздел 3 процедури за надзора на много 
големи онлайн платформи.

Or. en

Обосновка

По отношение на много големите онлайн платформи е създадена нова Европейска 
агенция за платформи. В настоящото изменение се пояснява, че това няма да засегне 
работата на органите на равнището на държавите членки.

Изменение 1907
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
един от компетентните органи за свой 
координатор на цифровите услуги. 
Координаторът на цифровите услуги 
отговаря за всички въпроси, свързани с 
прилагането и правоприлагането на 
настоящия регламент в тази държава 
членка, освен ако съответната държава 

2. Държавите членки определят 
един от компетентните органи за свой 
координатор на цифровите услуги. 
Координаторът на цифровите услуги 
отговаря за всички въпроси, свързани с 
прилагането и правоприлагането на 
настоящия регламент в тази държава 
членка, освен ако съответната държава 
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членка не е възложила определени 
специфични задачи или сектори на 
други компетентни органи. При всички 
случаи координаторът на цифровите 
услуги отговаря за осигуряването на 
координация на национално равнище по 
тези въпроси и за приноса за 
ефективното и последователно 
прилагане и правоприлагане на 
настоящия регламент в целия Съюз.

членка не е възложила определени 
специфични задачи или сектори на 
други компетентни органи. Тези 
компетентни органи разполагат със 
същите правомощия да изпълняват 
задачите или да упражняват надзор 
върху секторите, които са им 
възложени, като предоставените на 
координатора на цифровите услуги за 
прилагането и правоприлагането на 
настоящия регламент. При всички 
случаи координаторът на цифровите 
услуги отговаря за осигуряването на 
координация на национално равнище по 
тези въпроси и за приноса за 
ефективното и последователно 
прилагане и правоприлагане на 
настоящия регламент в целия Съюз.

Or. en

Изменение 1908
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
един от компетентните органи за свой 
координатор на цифровите услуги. 
Координаторът на цифровите услуги 
отговаря за всички въпроси, свързани с 
прилагането и правоприлагането на 
настоящия регламент в тази държава 
членка, освен ако съответната 
държава членка не е възложила 
определени специфични задачи или 
сектори на други компетентни 
органи. При всички случаи 
координаторът на цифровите услуги 
отговаря за осигуряването на 
координация на национално равнище по 
тези въпроси и за приноса за 
ефективното и последователно 
прилагане и правоприлагане на 
настоящия регламент в целия Съюз.

2. Държавите членки определят 
един от компетентните органи за свой 
координатор на цифровите услуги. 
Координаторът на цифровите услуги 
отговаря за всички въпроси, свързани с 
изпълнението и прилагането на 
настоящия регламент в тази държава 
членка. При всички случаи 
координаторът на цифровите услуги 
отговаря за осигуряването на 
координация на национално равнище по 
тези въпроси и за приноса за 
ефективното и последователно 
прилагане и правоприлагане на 
настоящия регламент в целия Съюз.
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Or. en

Изменение 1909
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите членки не 
определят регулаторните органи, 
посочени в член 30 от Директива 
2010/13/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 10 март 2010 г. за 
координирането на някои разпоредби, 
установени в закони, подзаконови и 
административни актове на 
държавите членки, отнасящи се до 
предоставянето на аудиовизуални 
медийни услуги, като компетентни 
органи или координатор на 
цифровите услуги.

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да се въздържат да определят същите органи като онези, 
които са определени съгласно член 30 от Директивата за аудиовизуалните медийни 
услуги, за да се избегне предоставянето само на една единствена институция на 
правомощията да оформя целия медиен пейзаж и онлайн пространството на 
държавата членка.

Изменение 1910
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка е обект на 
процедура, посочена в член 7, параграф 
1 или член 7, параграф 2 от Договора 
за Европейския съюз, или срещу която 
е започната процедура въз основа на 
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Регламент 2020/2092, Комисията 
допълнително потвърждава, че 
координаторът на цифровите услуги, 
предложен от тази държава членка, 
отговаря на посочените в член 39 
изисквания преди неговото 
определяне.

Or. en

Изменение 1911
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел координаторите на 
цифровите услуги си сътрудничат 
помежду си, с други национални 
компетентни органи, с Европейския 
съвет за цифровите услуги и с 
Комисията, без да се засяга 
възможността държавите членки да 
предвиждат редовен обмен на мнения с 
други органи, когато това е уместно за 
изпълнението на задачите на тези други 
органи и на координатора на цифровите 
услуги.

За тази цел координаторите на 
цифровите услуги си сътрудничат 
помежду си, с други национални 
компетентни органи и с Агенцията, без 
да се засяга възможността държавите 
членки да предвиждат редовен обмен на 
мнения с други органи, когато това е 
уместно за изпълнението на задачите на 
тези други органи и на координатора на 
цифровите услуги. 

Or. en

Обосновка

По отношение на много големите онлайн платформи е създадена нова Европейска 
агенция за платформи, която поема изпълнението на задачите, предвидени 
първоначално за Комисията и за Европейския съвет за цифровите услуги.

Изменение 1912
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато държава членка определи повече 
от един компетентен орган в 
допълнение към координатора на 
цифровите услуги, тя гарантира, че 
съответните задачи на тези органи и на 
координатора на цифровите услуги са 
ясно определени и че те си сътрудничат 
тясно и ефективно при изпълнението на 
своите задачи. Съответната държава 
членка съобщава на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги наименованията на другите 
компетентни органи, както и 
съответните им задачи.

Когато държава членка определи повече 
от един компетентен орган в 
допълнение към координатора на 
цифровите услуги, тя гарантира, че 
съответните задачи на тези органи и на 
координатора на цифровите услуги са 
ясно определени и че те си сътрудничат 
тясно и ефективно при изпълнението на 
своите задачи. Съответната държава 
членка съобщава на Агенцията 
наименованията на другите 
компетентни органи, както и 
съответните им задачи. 

Or. en

Обосновка

По отношение на много големите онлайн платформи е създадена нова Европейска 
агенция за платформи, която поема изпълнението на задачите, предвидени 
първоначално за Комисията и за Европейския съвет за цифровите услуги.

Изменение 1913
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки правят публично 
достъпно и съобщават на Комисията и 
на Европейския съвет за цифровите 
услуги наименованието на своя 
компетентен орган, определен за 
координатор на цифровите услуги, 
както и информация за това как може да 
се осъществи връзка с него.

Държавите членки правят публично 
достъпно и съобщават на Комисията и 
на Европейския съвет за цифровите 
услуги наименованието на своя 
компетентен орган, определен за 
координатор на цифровите услуги, 
както и информация за това как може да 
се осъществи връзка с него. Освен това 
Комисията дава насоки на държавите 
членки, за да гарантира, че 
националните, местните и 
регионалните органи се свързват със 
своите координатори на цифровите 
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услуги по последователен и 
съпоставим начин.

Or. en

Изменение 1914
Мария Грапини, Кристел Шалдемозе, Марк Анжел, Евелин Гебхарт, Брандо 
Бенифеи

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки правят публично 
достъпно и съобщават на Комисията и 
на Европейския съвет за цифровите 
услуги наименованието на своя 
компетентен орган, определен за 
координатор на цифровите услуги, 
както и информация за това как може да 
се осъществи връзка с него.

Държавите членки правят публично 
достъпно онлайн и офлайн и съобщават 
на Комисията и на Европейския съвет за 
цифровите услуги наименованието на 
своя компетентен орган, определен за 
координатор на цифровите услуги, 
както и информация за това как може да 
се осъществи връзка с него.

Or. en

Изменение 1915
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият параграф се прилага 
mutatis mutandis за процеса на 
сертифициране на органи за 
извънсъдебно уреждане на спорове, 
както е описано в член 18, параграф 2, 
и за присъждане на статут на 
проверен подател на сигнали, както е 
описано в член 19, параграф 2.

Or. en
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Изменение 1916
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки 
гарантират, че техните 
координатори на цифровите услуги са 
информирани от съответните 
национални, местни и регионални 
органи относно многообразието от 
обхванатите от настоящия 
регламент сектори и въпроси, 
свързани с платформите.

Or. en

Изменение 1917
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор, Марко Дзуло

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки 
гарантират, че компетентните 
органи разполагат с подходящи 
финансови и човешки ресурси, както и 
с правен и технически експертен 
опит за изпълнението на своите 
задачи съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1918
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер
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Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки 
гарантират, че компетентните 
органи разполагат с подходящи 
финансови и човешки ресурси, както и 
с правен и технически експертен 
опит за изпълнението на своите 
задачи съгласно настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Без подходящи финансови и човешки ресурси няма да бъде възможно да се приложат 
многобройните изисквания на настоящия регламент.

Изменение 1919
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 38a
Връзка със специфичните за сектора 

разпоредби
Прилагането на настоящите 
разпоредби не засяга области, които 
са предмет на специфични за сектора 
регулиране и разпоредби. 
Отговорността за прилагането на 
разпоредбите в тези области е на 
националните компетентни органи, 
които са организирани в европейски 
мрежи. В рамките на тези мрежи 
компетентните органи установяват 
подходящи процедури, които 
позволяват ефективна координация и 
последователно изпълнение и 
прилагане на настоящия регламент.
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Or. en

Обосновка

Тези специфични за сектора органи и регулаторни органи имат дълъг опит и са 
независими и компетентни по отношение на изпълнението на своите задачи и не е 
необходимо това да се променя. Когато е необходима координация, и с цел да се 
гарантира ефективно и последователно правоприлагане в целия ЕС, европейските 
мрежи (като например ERGA за аудио-визуалните медии или ОЕРЕС за електронната 
комуникация) отговарят за справянето с тези въпроси и им се възлага задача да 
разработят ефективни и ефикасни траснгранични процедури.

Изменение 1920
Барбара Талер, Арба Кокалари

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
техните координатори на цифровите 
услуги изпълняват задачите си съгласно 
настоящия регламент по 
безпристрастен, прозрачен и навременен 
начин. Държавите членки гарантират, че 
техните координатори на цифровите 
услуги разполагат с подходящи 
технически, финансови и човешки 
ресурси, за да изпълняват своите задачи.

1. Държавите членки гарантират, че 
техните координатори на цифровите 
услуги изпълняват задачите си съгласно 
настоящия регламент по 
безпристрастен, прозрачен и навременен 
начин. Държавите членки гарантират, че 
техните координатори на цифровите 
услуги разполагат с подходящи 
технически, финансови и човешки 
ресурси, за да изпълняват своите задачи. 
Освен това държавите членки 
гарантират, че техните 
координатори на цифровите услуги 
осъществяват обмен с доставчиците 
на услуги, за да се повиши общото 
разбиране по отношение на техните 
бизнес модели, както и на правните 
потребности.

Or. en

Изменение 1921
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1 – алинея 1а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
координаторите на цифровите услуги 
са правно обособени от 
правителството и функционално 
независими от тяхното съответно 
правителство, както и от всеки друг 
публичен орган или частна 
организация.

Or. en

Изменение 1922
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпълнението на своите 
задачи и упражняването на 
правомощията си в съответствие с 
настоящия регламент 
координаторите на цифровите услуги 
действат напълно независимо. Те не 
подлежат на външно влияние, 
независимо дали пряко или непряко, и 
не търсят, нито приемат указания 
от друг публичен орган или 
частноправен субект.

заличава се

Or. fr

Изменение 1923
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 2 не засяга задачите 
на координаторите на цифровите 
услуги в рамките на системата за 

заличава се
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надзор и правоприлагане, предвидена в 
настоящия регламент, и 
сътрудничеството с други 
компетентни органи в съответствие 
с член 38, параграф 2. Параграф 2 не 
възпрепятства надзора на 
съответните органи в съответствие 
с националното конституционно 
право.

Or. fr

Изменение 1924
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 2 не засяга задачите на 
координаторите на цифровите услуги в 
рамките на системата за надзор и 
правоприлагане, предвидена в 
настоящия регламент, и 
сътрудничеството с други компетентни 
органи в съответствие с член 38, 
параграф 2. Параграф 2 не 
възпрепятства надзора на съответните 
органи в съответствие с националното 
конституционно право.

3. Параграф 2 не засяга задачите на 
координаторите на цифровите услуги в 
рамките на системата за надзор и 
правоприлагане, предвидена в 
настоящия регламент, и 
сътрудничеството с други компетентни 
органи в съответствие с член 38, 
параграф 2. Параграф 2 не 
възпрепятства надзора на съответните 
органи в съответствие с националното 
конституционно право. За тази цел 
координаторите на цифровите услуги 
протоколират извършените от тях 
задачи и упражнени правомощия под 
формата на доклад, който следва да 
бъде публикуван в системата за обмен 
на информация съгласно член 67 от 
настоящия регламент, и го 
представят на Европейския 
парламент.

Or. en

Изменение 1925
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 2 не засяга задачите на 
координаторите на цифровите услуги в 
рамките на системата за надзор и 
правоприлагане, предвидена в 
настоящия регламент, и 
сътрудничеството с други компетентни 
органи в съответствие с член 38, 
параграф 2. Параграф 2 не 
възпрепятства надзора на съответните 
органи в съответствие с националното 
конституционно право.

3. Параграф 2 не засяга задачите на 
координаторите на цифровите услуги в 
рамките на системата за надзор и 
правоприлагане, предвидена в 
настоящия регламент, и 
сътрудничеството с други компетентни 
органи в съответствие с член 38, 
параграф 2. Параграф 2 не 
възпрепятства надзора на съответните 
органи в съответствие с националното 
право.

Or. en

Изменение 1926
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка, в която се 
намира основното място на 
установяване на доставчика на 
посреднически услуги, притежава 
юрисдикция за целите на глави III и IV 
от настоящия регламент.

1. Държавата членка, в която се 
намира основното място на 
установяване на доставчика на 
посреднически услуги, притежава 
юрисдикция за целите на глави III и IV 
от настоящия регламент и окончателна 
юрисдикция по отношение на 
споровете във връзка със заповедите, 
издадени в съответствие с членове 8 и 
9.

Or. en

Обосновка

Когато между орган и доставчик е налице спор съгласно членове 8 и 9, трябва да бъде 
ясно какво е окончателна юрисдикция. Поради нейния трансграничен характер, като 
се взема под внимание принципът на държавата на произход, тази юрисдикция следва 
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да бъде юрисдикцията на държавите членки на установяване.

Изменение 1927
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка, в която се 
намира основното място на 
установяване на доставчика на 
посреднически услуги, притежава 
юрисдикция за целите на глави III и IV 
от настоящия регламент.

1. Държавата членка, в която се 
намира основното място на 
установяване на доставчика на 
посреднически услуги, притежава 
юрисдикция за целите на раздели 1 – 4 
от глава III, както и на глава IV.

Or. en

Изменение 1928
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки, в които е 
местопребиваването на 
потребителите, притежават 
юрисдикция за целите на членове 22, 
22a и 22б от настоящия регламент, а 
държавата членка, в която се намира 
органът, издаващ разпореждането, 
притежава юрисдикция за целите на 
членове 8 и 9 от настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 1929
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Държавата членка, в която 
настъпва събитието или в която 
пребивава физическото или 
юридическото лице получател на 
услугата, поставящо под съмнение 
доставчика на услуги, също 
притежава юрисдикция за целите на 
глави III и IV от настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 1930
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавата членка, в която е 
обичайното местопребиваване на 
потребителите, притежават 
юрисдикция за целите на глава III, 
раздел 3.

Or. en

Изменение 1931
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Държавата членка, в която е 
разположен органът, издаващ 
разпореждането, притежава 
юрисдикция за целите на членове 8 и 
9.
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Or. en

Изменение 1932
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на 
посреднически услуги не определи 
законен представител в съответствие с 
член 11, всички държави членки 
притежават юрисдикция за целите на 
глави III и IV. Когато държава членка 
реши да упражни юрисдикция съгласно 
настоящия параграф, тя информира 
всички останали държави членки и 
гарантира спазването на принципа ne 
bis in idem.

3. Когато доставчик на 
посреднически услуги не определи 
законен представител в съответствие с 
член 11, всички държави членки 
притежават юрисдикция за целите на 
глави III и IV. Когато държава членка 
реши да упражни юрисдикция съгласно 
настоящия параграф, тя информира 
всички останали държави членки. 
Когато няколко държави членки 
решат да упражнят правомощията 
си по отношение на един и същ 
доставчик на услуги, те координират 
действията си, когато това е 
необходимо, чрез Европейския съвет 
за цифровите услуги, като 
гарантират спазването на принципа ne 
bis in idem.

Or. fr

Изменение 1933
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на 
посреднически услуги не определи 
законен представител в съответствие с 
член 11, всички държави членки 
притежават юрисдикция за целите на 
глави III и IV. Когато държава членка 

3. Когато доставчик на 
посреднически услуги не определи 
законен представител в съответствие с 
член 11, всички държави членки 
притежават юрисдикция за целите на 
глави III и IV. Когато държава членка 
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реши да упражни юрисдикция съгласно 
настоящия параграф, тя информира 
всички останали държави членки и 
гарантира спазването на принципа ne bis 
in idem.

реши да упражни юрисдикция съгласно 
настоящия параграф, тя информира 
всички координатори на цифровите 
услуги и гарантира спазването на 
принципа ne bis in idem. 

Or. en

Обосновка

Пояснение за това кой субект е необходимо да бъде информиран.

Изменение 1934
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато доставчик на 
посреднически услуги не определи 
законен представител в съответствие с 
член 11, всички държави членки 
притежават юрисдикция за целите на 
глави III и IV. Когато държава членка 
реши да упражни юрисдикция съгласно 
настоящия параграф, тя информира 
всички останали държави членки и 
гарантира спазването на принципа ne bis 
in idem.

3. Когато доставчик на 
посреднически услуги не определи 
законен представител в съответствие с 
член 11, всички държави членки 
притежават юрисдикция за целите на 
глави III и IV. Когато държава членка 
реши да упражни юрисдикция съгласно 
настоящия параграф, тя информира 
всички останали държави членки, за да 
гарантира спазването на принципа ne bis 
in idem.

Or. en

Изменение 1935
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Параграф 3 не се прилага за 
доставчиците на посреднически 
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услуги, които се определят като 
микро- или малки предприятия по 
смисъла на приложението към 
Препоръка 2003/361/ЕО, и които не са 
много големи онлайн платформи. 
Приема се, че тези предприятия са 
под юрисдикцията на държавата 
членка, в която пребивава или е 
установено тяхното звено за 
контакт. Когато в дадена държава 
членка не е установено или не 
пребивава звено за контакт, се 
прилага параграф 3.

Or. en

Обосновка

За малките доставчици на дадено приложение например би било тежест да са обект 
на всички координатори на цифровите услуги, когато съществува малък риск или няма 
риск. Въпреки това ако даден доставчик няма звено за контакт, той следва да 
подлежи на условията на целия член.

Изменение 1936
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки 
притежават юрисдикция за целите 
на глави III и IV от настоящия 
регламент, когато става въпрос за 
доставчици на услуги за социални 
мрежи онлайн, определени като много 
големи онлайн платформи, както е 
определено в член 25, и които 
предлагат услуги на значителен брой 
активни крайни потребители на 
услугата в дадена държава членка, 
който брой може да бъде изчислен въз 
основа на член 23, параграф 2.

Or. en
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Изменение 1937
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1, 2 и 3 не засягат 
член 50, параграф 4, втора алинея и 
член 51, параграф 2, втора алинея, 
нито задачите и правомощията на 
Комисията съгласно раздел 3.

заличава се

Or. fr

Изменение 1938
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1, 2 и 3 не засягат 
член 50, параграф 4, втора алинея и 
член 51, параграф 2, втора алинея, 
нито задачите и правомощията на 
Комисията съгласно раздел 3.

4. Параграфи 1, 2 и 3 не засягат 
процедурите за надзор на много 
големи онлайн платформи, посочени в 
раздел 3.

Or. en

Обосновка

По отношение на много големите онлайн платформи е създадена нова Европейска 
агенция за платформи, която поема изпълнението на задачите, предвидени 
първоначално за Комисията и за Европейския съвет за цифровите услуги.

Изменение 1939
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1, 2 и 3 не засягат 
член 50, параграф 4, втора алинея и 
член 51, параграф 2, втора алинея, нито 
задачите и правомощията на Комисията 
съгласно раздел 3.

4. Параграфи 1, 1а, 2 и 3 не засягат 
член 43, параграф 2, член 50, параграф 
4, втора алинея и член 51, параграф 2, 
втора алинея, нито задачите и 
правомощията на Комисията съгласно 
раздел 3.

Or. en

Изменение 1940
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1, 2 и 3 не засягат 
член 50, параграф 4, втора алинея и 
член 51, параграф 2, втора алинея, нито 
задачите и правомощията на Комисията 
съгласно раздел 3.

4. Параграфи 1, 2 и 3 не засягат 
член 50, параграф 4, втора алинея и 
член 51, параграф 2, втора алинея, нито 
задачите и правомощията на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги и Комисията съгласно раздел 3.

Or. en

Изменение 1941
Марк Анжел, Кристел Шалдемозе, Мария Грапини, Андреас Шидер, Мария-
Мануел Лейтан-Маркеш, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е необходимо за 
изпълнението на техните задачи, 
координаторите на цифровите услуги 
разполагат най-малко със следните 
правомощия за разследване във връзка с 
поведението на доставчиците на 
посреднически услуги под 
юрисдикцията на тяхната държава 

1. Когато това е необходимо за 
изпълнението на техните задачи 
съгласно настоящия регламент, а и за 
да се избегне несъответствие при 
прилагането на Законодателния акт 
за цифровите услуги, координаторите 
на цифровите услуги разполагат най-
малко със следните правомощия за 
разследване във връзка с поведението на 
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членка: доставчиците на посреднически услуги 
под юрисдикцията на тяхната държава 
членка:

Or. en

Изменение 1942
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правомощието да изискват от 
тези доставчици, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информация, свързана с предполагаемо 
нарушение на настоящия регламент, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да предоставят 
тази информация в разумен срок;

а) правомощието да изискват от 
тези доставчици, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска дейност, 
стопанска дейност, занаят или 
професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информация, свързана с предполагаемо 
нарушение на настоящия регламент, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да предоставят 
тази информация незабавно или най-
късно в срок от един месец; 

Or. en

Обосновка

ОРЗД показа, че са необходими фиксирани срокове.

Изменение 1943
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) правомощието да приемат 
ангажиментите, предложени от 

заличава се
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тези доставчици във връзка със 
спазването от тяхна страна на 
настоящия регламент, и да направят 
тези ангажименти задължителни;

Or. en

Изменение 1944
Жофроа Дидие

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правомощието да приемат 
временни мерки, за да се избегне рискът 
от сериозна вреда.

д) правомощието да приемат 
временни мерки, за да се предотврати 
повторно нарушение на посочените в 
регламента задължения и да се 
избегне рискът от сериозна вреда.

Or. en

Изменение 1945
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, 
Иван Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) правомощието да приемат 
временни мерки, за да се избегне рискът 
от сериозна вреда.

д) правомощието да приемат 
временни пропорционални мерки, за да 
се избегне рискът от сериозна вреда, без 
да се засягат основните права.

Or. en

Изменение 1946
Жофроа Дидие
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Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 1 – буква дa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) За целите на буква д) 
правомощията на координатора на 
цифровите услуги включват 
възможността да изиска от 
съответния съдебен орган:
i) да издаде заповед за премахване на 
съдържание или за ограничаване на 
достъпа до онлайн интерфейс или да 
разпореди изрично показване на 
предупреждение до потребителите 
при достъпа до онлайн интерфейс;
ii) да разпореди на доставчик на 
хостинг услуга да премахне, блокира 
или ограничи достъпа до онлайн 
интерфейс;
iii) да разпореди, когато е 
целесъобразно, на регистрите или 
регистраторите на домейни да 
заличат напълно определено име на 
домейн и да разреши на съответния 
компетентен орган да го регистрира, 
включително като изиска от трета 
страна или друг публичен орган да 
изпълни тези мерки; или
iv) да разпореди други подходящи 
мерки според обстоятелствата.

Or. en

Изменение 1947
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на първа алинея, букви 
в) и г) координаторите на цифровите 
услуги разполагат и с правомощията 

(Не се отнася до българския текст.)
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за правоприлагане, посочени в тези 
букви, по отношение на другите лица, 
посочени в параграф 1, в случаите на 
неспазване на която и да било от 
заповедите, издадени им съгласно 
посочения параграф. Те упражняват 
тези правомощия за правоприлагане 
само след като своевременно са 
предоставили на тези други лица 
цялата съответна информация, 
свързана с такива заповеди, 
включително приложимия срок, 
глобите или периодичните плащания, 
които могат да бъдат наложени при 
неизпълнение, и възможностите за 
правна защита.

Or. en

Обосновка

Езикова поправка.

Изменение 1948
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато това е необходимо за 
изпълнението на техните задачи, 
координаторите на цифровите услуги 
разполагат също така по отношение на 
доставчиците на посреднически услуги 
под юрисдикцията на тяхната държава 
членка, когато всички други 
правомощия съгласно настоящия член 
за преустановяване на нарушението са 
изчерпани, нарушението продължава и 
причинява сериозни вреди, които не 
могат да бъдат избегнати чрез 
упражняването на други правомощия, 
предоставени съгласно правото на 
Съюза или националното право, с 
правомощието да предприемат следните 

Когато това е необходимо за 
изпълнението на техните задачи, 
координаторите на цифровите услуги 
разполагат също така по отношение на 
доставчиците на посреднически услуги 
под юрисдикцията на тяхната държава 
членка, когато всички други 
правомощия съгласно настоящия член 
за преустановяване на нарушението са 
изчерпани, нарушението продължава 
или се повтаря непрекъснато и 
причинява сериозни вреди, които не 
могат да бъдат избегнати чрез 
упражняването на други правомощия, 
предоставени съгласно правото на 
Съюза или националното право, с 



PE695.163v01-00 46/168 <<BG

мерки: правомощието да предприемат следните 
мерки:

Or. en

Обосновка

Включване на нарушения, които са преустановени за определен период от време, но се 
повтарят многократно.

Изменение 1949
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да изискат от управителния орган 
на доставчиците да проучи в разумен 
срок ситуацията, да приеме и представи 
план за действие, в който се определят 
необходимите мерки за прекратяване на 
нарушението, да гарантира, че 
доставчикът предприема тези мерки, и 
да докладва за предприетите мерки;

а) да изискат от управителния орган 
на доставчиците да проучи в разумен 
срок – който в никакъв случай не 
надвишава три месеца – ситуацията, да 
приеме и представи план за действие, в 
който се определят необходимите мерки 
за прекратяване на нарушението, да 
гарантира, че доставчикът предприема 
тези мерки, и да докладва за 
предприетите мерки;

Or. en

Обосновка

Включване на фиксиран срок, тъй като ОРЗД показа, че когато такъв липсва, 
съществува риск от удължаване на производството.

Изменение 1950
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да изискат от управителния орган 
на доставчиците да проучи в разумен 
срок ситуацията, да приеме и представи 
план за действие, в който се определят 
необходимите мерки за прекратяване на 
нарушението, да гарантира, че 
доставчикът предприема тези мерки, и 
да докладва за предприетите мерки;

а) да изискат от управителния орган 
на доставчиците да проучи в разумен 
срок ситуацията, да приеме и представи 
план за действие, в който се определят 
необходимите мерки за прекратяване на 
нарушението, да гарантира, че 
доставчикът предприема тези мерки, и 
да докладва за предприетите мерки в 
рамките на конкретен срок;

Or. en

Изменение 1951
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато координаторът на 
цифровите услуги счита, че доставчикът 
не е спазил в достатъчна степен 
изискванията по първото тире, че 
нарушението продължава и причинява 
сериозни вреди, както и че нарушението 
води до тежко престъпление, при което 
има заплаха за живота или 
безопасността на хората, да изиска от 
компетентния съдебен орган на тази 
държава членка да разпореди 
временното ограничаване на достъпа на 
получателите на услугата, засегната от 
нарушението, или, само когато това не е 
технически осъществимо, до онлайн 
интерфейса на доставчика на 
посреднически услуги, на който се 
извършва нарушението.

б) когато координаторът на 
цифровите услуги счита, че доставчикът 
не е спазил в достатъчна степен 
изискванията по първото тире, че 
нарушението продължава или се 
повтаря непрекъснато и причинява 
сериозни вреди, както и че нарушението 
води до тежко престъпление, при което 
има заплаха за живота или 
безопасността на хората, да изиска от 
компетентния съдебен орган на тази 
държава членка да разпореди 
временното ограничаване на достъпа на 
получателите на услугата, засегната от 
нарушението, или, само когато това не е 
технически осъществимо, до онлайн 
интерфейса на доставчика на 
посреднически услуги, на който се 
извършва нарушението. 

Or. en
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Обосновка

Включване на нарушения, които са преустановени за определен период от време, но се 
повтарят многократно.

Изменение 1952
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато координаторът на 
цифровите услуги счита, че доставчикът 
не е спазил в достатъчна степен 
изискванията по първото тире, че 
нарушението продължава и причинява 
сериозни вреди, както и че нарушението 
води до тежко престъпление, при което 
има заплаха за живота или 
безопасността на хората, да изиска от 
компетентния съдебен орган на тази 
държава членка да разпореди 
временното ограничаване на достъпа на 
получателите на услугата, засегната от 
нарушението, или, само когато това не е 
технически осъществимо, до онлайн 
интерфейса на доставчика на 
посреднически услуги, на който се 
извършва нарушението.

б) когато координаторът на 
цифровите услуги счита, че доставчикът 
не е спазил изискванията по първото 
тире, че нарушението продължава и 
причинява сериозни вреди, както и че 
нарушението води до тежко 
престъпление, при което има заплаха за 
живота или безопасността на хората, да 
изиска от компетентния съдебен орган 
на тази държава членка да разпореди 
временното ограничаване на достъпа на 
получателите на услугата, засегната от 
нарушението, или, само когато това не е 
технически осъществимо, до онлайн 
интерфейса на доставчика на 
посреднически услуги, на който се 
извършва нарушението.

Or. en

Изменение 1953
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случаите, когато действа по Преди да подаде искането, посочено в 
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искане на Комисията съгласно 
предвиденото в член 65, преди да 
подаде искането, посочено в първа 
алинея, буква б), координаторът на 
цифровите услуги приканва 
заинтересованите страни да представят 
писмени коментари в срок, не по-кратък 
от две седмици, като описва мерките, 
които възнамерява да поиска, и посочва 
техния адресат или адресати. 
Доставчикът, адресатът или адресатите, 
както и всяка друга трета страна, която 
докаже законен интерес, има право да 
участва в производството пред 
компетентния съдебен орган. Всяка 
разпоредена мярка трябва да бъде 
пропорционална на естеството, 
тежестта, повторяемостта и 
продължителността на нарушението, без 
неоснователно да ограничава достъпа на 
получателите на съответната услуга до 
законосъобразна информация.

първа алинея, буква б), координаторът 
на цифровите услуги приканва 
заинтересованите страни да представят 
писмени коментари в срок, не по-кратък 
от две седмици, като описва мерките, 
които възнамерява да поиска, и посочва 
техния адресат или адресати. 
Доставчикът, адресатът или адресатите, 
както и всяка друга трета страна, която 
докаже законен интерес, има право да 
участва в производството пред 
компетентния съдебен орган. Всяка 
разпоредена мярка трябва да бъде 
пропорционална на естеството, 
тежестта, повторяемостта и 
продължителността на нарушението, без 
неоснователно да ограничава достъпа на 
получателите на съответната услуга до 
законосъобразна информация.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 1954
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. След подаване на искане до 
Комисията и в случаи на нарушения, 
които продължават, могат да 
причинят сериозни вреди на 
получателите на услугата или могат 
сериозно да засегнат техните основни 
права, координаторът на цифровите 
услуги на държавата на 
местоназначение може да има право 
на допълнителни правомощия в 
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рамките на съвместните 
разследвания, посочени в член 46.

Or. en

Изменение 1955
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Свеня Хан, 
Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Комисията публикува насоки 
до [шест месеца след приемането] 
относно правомощията и 
процедурите на координаторите на 
цифровите услуги. Държавите членки 
следват тези насоки или в противен 
случай дават разяснения на 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Въпреки че държавите членки са свободни да организират своите органи, както 
желаят, е важно координаторите на цифровите услуги да действат по възможно 
най-сходен начин. Това би позволило на доставчиците да знаят какво да очакват. 
Също така то ще доведе до по-малко несъгласия и недоразумения между 
координаторите на цифровите услуги.

Изменение 1956
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Санкциите са ефективни, 
пропорционални и имат възпиращ 
ефект. Държавите членки уведомяват 
Комисията за тези правила и мерки и 
незабавно я уведомяват за всички 
последващи изменения, които ги 

2. Санкциите са ефективни, 
пропорционални и имат възпиращ 
ефект. Държавите членки уведомяват 
Комисията и Европейския съвет за 
цифровите услуги за тези правила и 
мерки и незабавно ги уведомяват за 
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засягат. всички последващи изменения, които ги 
засягат.

Or. fr

Изменение 1957
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на санкциите, 
налагани за неизпълнение на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, не надвишава 6% от 
годишния доход или оборот на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги. Санкциите за предоставяне на 
неточна, непълна или подвеждаща 
информация, за липса на отговор или 
коригиране на неточна, непълна или 
подвеждаща информация и за подлагане 
на проверка на място не надвишават 1% 
от годишния доход или оборот на 
съответния доставчик.

3. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на санкциите, 
налагани за неизпълнение на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, не надвишава 10% от 
годишния доход или оборот на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги в световен мащаб. Санкциите за 
предоставяне на неточна, непълна или 
подвеждаща информация, за липса на 
отговор или коригиране на неточна, 
непълна или подвеждаща информация и 
за подлагане на проверка на място не 
надвишават 2% от годишния доход или 
оборот на съответния доставчик в 
световен мащаб.

Or. en

Обосновка

1) Пояснение на информацията за оборота. 2) Глобите се оказаха твърде малки. 
Много големите онлайн платформи ги разглеждат като разходи за извършване на 
стопанска дейност. След като през 2019 г. Федералната комисия по търговия наложи 
на Facebook рекордна глоба в размер на 5 милиарда щатски долара, неговите акции 
поскъпнаха.

Изменение 1958
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на санкциите, 
налагани за неизпълнение на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, не надвишава 6% от 
годишния доход или оборот на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги. Санкциите за предоставяне на 
неточна, непълна или подвеждаща 
информация, за липса на отговор или 
коригиране на неточна, непълна или 
подвеждаща информация и за подлагане 
на проверка на място не надвишават 1% 
от годишния доход или оборот на 
съответния доставчик.

3. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на санкциите, 
налагани за неизпълнение на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, не надвишава 6% от дохода 
или общия световен оборот на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги. Санкциите за предоставяне на 
неточна, непълна или подвеждаща 
информация, за липса на отговор или 
коригиране на неточна, непълна или 
подвеждаща информация и за подлагане 
на проверка на място не надвишават 1% 
от дохода или годишния световен 
оборот на съответния доставчик.

Or. fr

Изменение 1959
Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на санкциите, 
налагани за неизпълнение на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, не надвишава 6% от 
годишния доход или оборот на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги. Санкциите за предоставяне на 
неточна, непълна или подвеждаща 
информация, за липса на отговор или 
коригиране на неточна, непълна или 
подвеждаща информация и за подлагане 
на проверка на място не надвишават 1% 
от годишния доход или оборот на 
съответния доставчик.

3. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на санкциите, 
налагани за неизпълнение на 
задълженията, предвидени в настоящия 
регламент, не надвишава 2% от 
годишния доход или оборот на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги. Санкциите за предоставяне на 
неточна, непълна или подвеждаща 
информация, за липса на отговор или 
коригиране на неточна, непълна или 
подвеждаща информация и за подлагане 
на проверка на място не надвишават 1% 
от годишния доход или оборот на 
съответния доставчик.

Or. en
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Изменение 1960
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на периодичната 
имуществена санкция не надвишава 5% 
от средния дневен оборот на съответния 
доставчик на посреднически услуги 
през предходната финансова година на 
ден, изчислен от датата, посочена в 
съответното решение.

4. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на периодичната 
имуществена санкция не надвишава 
10% от средния дневен оборот в 
световен мащаб на съответния 
доставчик на посреднически услуги 
през предходната финансова година на 
ден, изчислен от датата, посочена в 
съответното решение.

Or. en

Обосновка

1) Пояснение на информацията за оборота. 2) Глобите се оказаха твърде малки. 
Много големите онлайн платформи ги разглеждат като разходи за извършване на 
стопанска дейност. След като през 2019 г. Федералната комисия по търговия наложи 
на Facebook рекордна глоба в размер на 5 милиарда щатски долара, неговите акции 
поскъпнаха.

Изменение 1961
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на периодичната 
имуществена санкция не надвишава 5% 
от средния дневен оборот на съответния 
доставчик на посреднически услуги 
през предходната финансова година на 
ден, изчислен от датата, посочена в 
съответното решение.

4. Държавите членки гарантират, че 
максималният размер на периодичната 
имуществена санкция не надвишава 5% 
от средния дневен световен оборот на 
съответния доставчик на посреднически 
услуги през предходната финансова 
година на ден, изчислен от датата, 
посочена в съответното решение.

Or. fr
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Изменение 1962
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки 
гарантират, че административните 
или съдебните органи, издаващи 
заповеди съгласно членове 8 и 9, 
налагат санкции или глоби само в 
съответствие с настоящия член.

Or. en

Обосновка

Тъй като санкциите и глобите са посочени в регламента, не би било коректно да се 
позволи на несвързани органи да налагат допълнителни глоби извън обхвата на 
определените в настоящия регламент правила.

Изменение 1963
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 42а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42a
Общи условия за налагане на санкции

1. Преди налагането на санкции 
съгласно член 42, когато се взема 
решение дали да бъде наложена 
санкция и се определя нейният 
размер, във всеки конкретен случай 
надлежно се разглеждат следните 
елементи:
а) естеството, тежестта и 
продължителността на 
нарушението, като се взема предвид 
естеството, обхватът или целта на 
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съответното обработване, както и 
броят на засегнатите получатели и 
степента на причинената им вреда;
б) дали нарушението е извършено 
умишлено или по небрежност;
в) всяко предприето от 
доставчика действие за намаляване 
на вредата от нарушението;
г) степента на отговорност на 
доставчика, като се вземат предвид 
всички други ангажирани доставчици;
д) всички съответни предишни 
нарушения от страна на доставчика;
е) степента на сътрудничество с 
координатора/координаторите на 
цифровите услуги с цел отстраняване 
на нарушението и намаляване на 
евентуалните неблагоприятни 
последици от него;
ж) начинът, по който 
нарушението е станало известно на 
държавата членка;
з) когато на засегнатия 
доставчик е издадена заповед за 
предишно нарушение във връзка със 
същия предмет, дали посочените 
мерки са спазени;
и) придържането към одобрени 
кодекси за поведение съгласно 
членове 35 и 36; както и
к) всякакви други утежняващи 
или смекчаващи фактори, 
приложими към обстоятелствата по 
случая, като пряко или косвено 
реализирани финансови ползи или 
избегнати загуби вследствие на 
нарушението.
2. Ако доставчик наруши няколко 
разпоредби на настоящия регламент, 
общият размер на санкцията не 
надвишава посочената в член 42, 
параграф 3 сума.
3. Упражняването от държава 
членка на правомощията ѝ по 
настоящия член и по член 42 зависи 
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от съответните процедурни гаранции 
в съответствие с правото на Съюза и 
правото на държавата членка, 
включително ефективна съдебна 
защита и справедлив съдебен процес.

Or. en

Обосновка

Същите правила, които се прилагаха съгласно ОРЗД. При вземането на решение 
относно санкции или глоби е целесъобразно да бъдат взети предвид различните 
фактори по случая преди вземането на решението. Това следва да бъде посочено, за да 
се гарантира, че във всички случаи се прилагат едни и същи стандарти.

Изменение 1964
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 42а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 42a
В съответствие с условното 
освобождаване от отговорност, 
предвидено в член 1, параграф 1, буква 
а), държавите членки гарантират, че 
санкцията за многократно неспазване 
на задълженията по настоящия 
регламент включва хоризонтално 
лишаване от освобождаване от 
отговорност на междинния 
доставчик на услуги.

Or. en

Изменение 1965
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Когато жалбата 
попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава на този орган.

Получателите на услугата, както и 
органите, организациите или 
сдруженията, посочени в член 68, 
независимо от мандата на даден 
получател имат право да подадат жалба 
срещу доставчиците на посреднически 
услуги с твърдението, че е налице 
нарушение на настоящия регламент, до 
координатора на цифровите услуги на 
държавата членка, в която пребивава 
или е установен получателят. 
Координаторът на цифровите услуги 
оценява жалбата и, когато е 
целесъобразно, я предава незабавно на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Когато жалбата 
попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава незабавно на този орган. 
Когато жалбата попада в 
правомощията на Агенцията, 
координаторът на цифровите услуги, 
който получава жалбата, я предава 
незабавно на Агенцията.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените промени в раздел 3, а именно 
въвеждането на Агенция за много големи онлайн платформи и пояснение, че 
предаването трябва да става експедитивно. Освен това изменението е продиктувано 
от бавното обработване на жалби по ОРЗД.

Изменение 1966
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
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посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Когато 
жалбата попада в правомощията на 
друг компетентен орган в неговата 
държава членка, координаторът на 
цифровите услуги, който получава 
жалбата, я предава на този орган.

посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят съгласно член 40, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 1967
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Когато жалбата 
попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава на този орган.

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Оценката на 
жалбата може да бъде допълнена от 
становището на координатора на 
цифровите услуги на държавата 
членка, в която получателят 
пребивава или е установен, относно 
начина, по който въпросът следва да 
бъде разрешен, като се вземе предвид 
националното право и социално-
културния контекст на дадена 
държава членка. Когато жалбата 
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попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава на този орган.

Or. en

Изменение 1968
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Когато жалбата 
попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава на този орган.

Получателите на услугата, както и 
други страни с легитимен интерес и 
отговарящи на съответните 
критерии за експертен опит и 
независимост от доставчик на 
онлайн хостинг услуги или 
платформа, имат право да подадат 
жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Когато жалбата 
попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава на този орган.

Or. en

Изменение 1969
Карен Мелкиор, Анна-Юлия Донат
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Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. Когато жалбата 
попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава на този орган.

Получателите на услугата имат право да 
подадат жалба срещу доставчиците на 
посреднически услуги с твърдението, че 
е налице нарушение на настоящия 
регламент, до координатора на 
цифровите услуги на държавата членка, 
в която пребивава или е установен 
получателят, или до Комисията, в 
случай на много големи онлайн 
платформи. Координаторът на 
цифровите услуги оценява жалбата и, 
когато е целесъобразно, я предава на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване или на 
Комисията, в случай на много големи 
онлайн платформи. Когато жалбата 
попада в правомощията на друг 
компетентен орган в неговата държава 
членка, координаторът на цифровите 
услуги, който получава жалбата, я 
предава на този орган.

Or. en

Изменение 1970
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно параграф 1 от настоящия 
член, в случаи, свързани с жалба, 
предадена от координатора на 
цифровите услуги на държавата 
членка, в която получателят 
пребивава или е установен, 
координаторът на цифровите услуги 
по място на установяване извършва 
своевременна оценка на въпроса и 
информира координатора на 
цифровите услуги на държавата 
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членка, в която получателят 
пребивава или е установен, как е 
обработена жалбата.

Or. en

Изменение 1971
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получателите на услугата или техни 
представители, които са подали 
жалбата, следва да имат право да 
бъдат изслушани по време на 
проведената от компетентния орган 
процедура и следва да бъдат 
информирани от координатора на 
цифровите услуги, разглеждащ 
тяхното искане, за всеки етап от 
процедурата. Те получават отговор 
от координатора на цифровите 
услуги в срок от три месеца от 
подаването на жалбата. 

Or. en

Изменение 1972
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато жалбата се отнася за 
предполагаема вреда за получателите 
на услугата, държавата членка, в 
която пребивава получателят, 
притежава юрисдикция за целите на 
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жалбата.

Or. en

Изменение 1973
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Решение относно жалбата се взема 
незабавно и най-късно в срок от 
6 месеца. 

Or. en

Изменение 1974
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 43а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 43a
Права на ефективна съдебна защита

1. Без да се засягат другите 
налични административни или 
несъдебни средства за защита, всеки 
получател на услугата или 
представителна организация има 
право на ефективна съдебна защита, 
когато е понесъл вреда в резултат на 
нарушение на член 26, параграф 1 и 
член 27, параграф 1.
2. При вземането на решение дали 
много голямата онлайн платформа е 
спазила задълженията си съгласно 
член 27, параграф 1 и съобразно 
принципа на пропорционалност, се 
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взема предвид наличието на 
подходящи и ефективни мерки.
3. Такива производства могат да 
се образуват пред съдилищата на 
държавата членка, в която е 
обичайното местопребиваване на 
получателя на услугата.
4. Без да се засягат другите 
средства за административна или 
извънсъдебна защита, всеки 
получател на услугата или 
представителна организация има 
право на ефективна съдебна защита, 
когато координаторът на цифровата 
услуга, който е компетентен съгласно 
членове 40 и 43, не е разгледал 
жалбата или не е информирал 
получателя на услугата в срок от три 
месеца за напредъка при 
разглеждането на жалбата, подадена 
съгласно член 43, или за резултата от 
нея.
Производствата срещу даден 
координатор на цифровите услуги 
съгласно параграф 4 се образуват пред 
съдилищата на държавата членка, в 
която е установен координаторът на 
цифровите услуги.

Or. en

Изменение 1975
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Координаторите на цифровите 
услуги изготвят годишен доклад за 
своите дейности съгласно настоящия 
регламент. Те правят публично 
достъпни годишните доклади и ги 
съобщават на Комисията и на 

1. Координаторите на цифровите 
услуги изготвят ясен и подробен 
годишен доклад за своите дейности 
съгласно настоящия регламент. Те 
правят публично достъпни годишните 
доклади в стандартизиран и 
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Европейския съвет за цифровите 
услуги.

машинночетим формат и ги 
съобщават на Агенцията.

Or. en

Изменение 1976
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) броя и предмета на заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконно съдържание и заповедите за 
предоставяне на информация, издадени 
в съответствие с членове 8 и 9 от всеки 
национален съдебен или 
административен орган на държавата 
членка на съответния координатор на 
цифровите услуги;

а) броя и предмета на заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконно съдържание и заповедите за 
предоставяне на информация, 
включително най-малко информация 
за наименованието на органа, издаващ 
заповедта, името на доставчика и 
вида на действието, посочено в 
заповедта, издадени в съответствие с 
членове 8, 8а и 9 от всеки национален 
съдебен или административен орган на 
държавата членка на съответния 
координатор на цифровите услуги;

Or. en

Изменение 1977
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) броя и предмета на заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконно съдържание и заповедите за 
предоставяне на информация, издадени 
в съответствие с членове 8 и 9 от всеки 
национален съдебен или 
административен орган на държавата 
членка на съответния координатор на 
цифровите услуги;

(Не се отнася до българския текст.)
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Or. fr

Изменение 1978
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) изпълнените условия за 
обосноваване на всяка заповед за 
предприемане на действия срещу 
незаконно съдържание и за 
предоставяне на информация, която 
се отклонява от клаузата за 
вътрешния пазар в съответствие с 
член 3 от Директива 2000/31/ЕО.

Or. en

Обосновка

Предотвратяване на разпокъсаността на вътрешния пазар.

Изменение 1979
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) броя на обжалванията на тези 
заповеди от доставчици на 
посреднически услуги или получатели 
на услугата, както и резултата от 
тях;

Or. en
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Изменение 1980
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2 – буква бб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) в случай на нарушения на 
наказателното право – броя на 
заповедите, които са довели до 
разследване и преследване на 
съответните престъпления.

Or. en

Изменение 1981
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Въз основа на публикуваната 
от координаторите на цифровите 
услуги информация на всеки две 
години Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
специален доклад, в който се 
анализират обобщените данни за 
заповедите, посочени в членове 8, 8a и 
9 и издадени от координаторите на 
цифровите услуги, като се обръща 
специално внимание на 
потенциалната злоупотреба с тези 
членове. В доклада се прави подробен 
преглед на заповедите за 
предприемане на действия срещу 
незаконно съдържание и в него за 
конкретен период от време се 
осигурява възможност за оценка на 
дейностите на координаторите на 
цифровите услуги.

Or. en
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Изменение 1982
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 44 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията приема актове за 
изпълнение за установяване на 
образци относно формата, 
съдържанието и други подробности за 
докладите съгласно параграф 1. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
консултиране, предвидена в член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Изменение 1983
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато координатор на цифровите 
услуги има основания да подозира, че 
доставчик на посредническа услуга, 
който не е под юрисдикцията на 
съответната държава членка, е нарушил 
настоящия регламент, той изисква от 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Когато координатор на цифровите 
услуги има основания да подозира, че 
доставчик на посредническа услуга, 
който не е под юрисдикцията на 
съответната държава членка и не 
попада в обхвата на посочените в 
раздел 3 процедури, е нарушил 
настоящия регламент, той изисква от 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 1984
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 
посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко три държави 
членки, той може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Когато Агенцията има основания да 
подозира, че доставчик на 
посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко три държави 
членки, той може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 1985
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 
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посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко три държави 
членки, той може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко три държави 
членки, той изисква от координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване да направи оценка на 
въпроса и да предприеме необходимите 
мерки за разследване и правоприлагане, 
за да гарантира спазването на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1986
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 
посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко три държави 
членки, той може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 
посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко три държави 
членки, той изисква от координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване да направи оценка на 
въпроса и да предприеме необходимите 
мерки за разследване и правоприлагане, 
за да гарантира спазването на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1987
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 
посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко три държави 
членки, той може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги има основания да 
подозира, че доставчик на 
посреднически услуги е нарушил 
настоящия регламент по начин, 
включващ най-малко четири държави 
членки, той може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Подобни решения следва да се основават на възможно най-много държави членки, 
поради което правилният брой би бил четири вместо три.

Изменение 1988
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Искане или препоръка съгласно 
параграф 1 от настоящия член не 
изключва възможността 
координаторът на цифровите услуги 
на държавата членка, в която 
получателят на услугата пребивава 
или е установен, да може да проведе 
свое собствено разследване при 
съмнение за нарушение на настоящия 
регламент от доставчик на 
посредническа услуга.

Or. en
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Изменение 1989
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В искането или препоръката 
съгласно параграф 1 се посочва най-
малко:

2. В искането съгласно параграф 1 
се посочва най-малко:

Or. en

Изменение 1990
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В искането или препоръката 
съгласно параграф 1 се посочва най-
малко:

2. В искането съгласно параграф 1 
се посочва най-малко:

Or. en

Изменение 1991
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) описание на съответните факти, 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент и причините, поради които 
координаторът на цифровите услуги, 
изпратил искането, или Европейският 
съвет за цифровите услуги подозира, 
че доставчикът е нарушил настоящия 

б) описание на съответните факти, 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент и причините, поради които 
координаторът на цифровите услуги, 
изпратил искането, или Агенцията 
подозира, че доставчикът е нарушил 
настоящия регламент;
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регламент;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 1992
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всяка друга информация, която 
координаторът на цифровите услуги, 
изпратил искането, или Европейският 
съвет за цифровите услуги счита за 
уместна, в това число, когато е 
целесъобразно, информация, събрана по 
негова собствена инициатива, или 
предложения за конкретни мерки за 
разследване или правоприлагане, 
включително временни мерки.

в) всяка друга информация, която 
координаторът на цифровите услуги, 
изпратил искането, или Агенцията 
счита за уместна, в това число, когато е 
целесъобразно, информация, събрана по 
негова/нейна собствена инициатива, 
или предложения за конкретни мерки за 
разследване или правоприлагане, 
включително временни мерки.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 1993
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Искане или препоръка съгласно 
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параграф 1 се предава на Комисията 
едновременно със съобщаването му/ѝ 
на координатора на цифровите услуги 
по място на установяване. Когато 
Комисията счита, че за искането или 
препоръката няма основания, или 
когато Комисията в момента 
предприема действия по същия 
съществен въпрос, тя може да поиска 
оттегляне на искането или 
препоръката.

Or. en

Обосновка

С цел да се предотврати предприемането на действия, които може да не са в 
съответствие с настоящия регламент или с други актове на Съюза, и за да се избегне 
потенциално дублиране на усилия, Комисията следва да разполага с правомощия да 
поиска преустановяване на искане или препоръка.

Изменение 1994
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В препоръката съгласно 
параграфи 1 и 2 от настоящия член 
може да се посочи в допълнение:
а) становище по въпроси, които 
включват вземане под внимание на 
националното право и социално-
културния контекст; както и
б) проект на решение въз основа 
на разследване съгласно параграф 1а 
от настоящия член.

Or. en

Изменение 1995
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване отчита 
в максимална степен искането или 
препоръката съгласно параграф 1. 
Когато прецени, че не разполага с 
достатъчно информация, за да 
предприеме действия по искането или 
препоръката, и има основания да 
счита, че координаторът на 
цифровите услуги, изпратил 
искането, или Европейският съвет за 
цифровите услуги може да 
предостави допълнителна 
информация, той може да поиска тази 
информация. Срокът, определен в 
параграф 4, спира да тече до 
предоставянето на тази допълнителна 
информация.

3. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване отчита 
в максимална степен искането съгласно 
параграф 1. Ако искането не включва 
посочените в параграф 2, букви а) и б) 
елементи, той може да поиска 
еднократно тази информация. Срокът, 
определен в параграф 4, спира да тече 
до предоставянето на тази допълнителна 
информация.

Or. en

Изменение 1996
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване отчита 
в максимална степен искането или 
препоръката съгласно параграф 1. 
Когато прецени, че не разполага с 
достатъчно информация, за да 
предприеме действия по искането или 
препоръката, и има основания да счита, 
че координаторът на цифровите услуги, 
изпратил искането, или Европейският 
съвет за цифровите услуги може да 
предостави допълнителна информация, 
той може да поиска тази информация. 

3. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване отчита 
в максимална степен искането съгласно 
параграф 1 и извършва оценка на 
въпроса с оглед на предприемането на 
конкретни мерки за разследване или 
правоприлагане, за да се гарантира 
незабавно спазване. Когато прецени, че 
не разполага с достатъчно информация, 
за да предприеме действия по искането 
или препоръката, и има основания да 
счита, че координаторът на цифровите 
услуги, изпратил искането, и 
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Срокът, определен в параграф 4, спира 
да тече до предоставянето на тази 
допълнителна информация.

Европейският съвет за цифровите 
услуги могат да предоставят 
допълнителна информация, той може да 
поиска тази информация. Срокът, 
определен в параграф 4, спира да тече 
до предоставянето на тази допълнителна 
информация.

Or. en

Изменение 1997
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване отчита 
в максимална степен искането или 
препоръката съгласно параграф 1. 
Когато прецени, че не разполага с 
достатъчно информация, за да 
предприеме действия по искането или 
препоръката, и има основания да счита, 
че координаторът на цифровите услуги, 
изпратил искането, или Европейският 
съвет за цифровите услуги може да 
предостави допълнителна информация, 
той може да поиска тази информация. 
Срокът, определен в параграф 4, спира 
да тече до предоставянето на тази 
допълнителна информация.

3. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване отчита 
в максимална степен искането или 
препоръката съгласно параграф 1. 
Когато прецени, че не разполага с 
достатъчно информация, за да 
предприеме действия по искането или 
препоръката, и има основания да счита, 
че координаторът на цифровите услуги, 
изпратил искането, или Агенцията 
може да предостави допълнителна 
информация, той може да поиска тази 
информация. Срокът, определен в 
параграф 4, спира да тече до 
предоставянето на тази допълнителна 
информация.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 1998
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
своевременно и във всеки случай не по-
късно от два месеца след получаване на 
искането или препоръката съобщава на 
координатора на цифровите услуги, 
изпратил искането, или на Европейския 
съвет за цифровите услуги своята 
оценка на предполагаемото нарушение 
или оценката на всеки друг компетентен 
орган съгласно националното право, 
когато е приложимо, както и обяснение 
на всички мерки за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени във връзка с това, за да се 
гарантира спазването на настоящия 
регламент.

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
своевременно и във всеки случай не по-
късно от два месеца след получаване на 
искането или препоръката съобщава на 
координатора на цифровите услуги, 
изпратил искането, или на Европейския 
съвет за цифровите услуги своята 
оценка на предполагаемото нарушение 
или оценката на всеки друг компетентен 
орган съгласно националното право, 
когато е приложимо, обяснение на 
всички мерки за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени във връзка с това, както и 
посочване на причина в случай на 
решение в резултат на неговото 
разследване да не предприема мерки, 
за да се гарантира спазването на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1999
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
своевременно и във всеки случай не по-
късно от два месеца след получаване на 
искането или препоръката съобщава на 
координатора на цифровите услуги, 
изпратил искането, или на Европейския 
съвет за цифровите услуги своята 
оценка на предполагаемото нарушение 

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
своевременно и във всеки случай не по-
късно от два месеца след получаване на 
искането или препоръката съобщава на 
координатора на цифровите услуги, 
изпратил искането, или на Агенцията 
своята оценка на предполагаемото 
нарушение или оценката на всеки друг 
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или оценката на всеки друг компетентен 
орган съгласно националното право, 
когато е приложимо, както и обяснение 
на всички мерки за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени във връзка с това, за да се 
гарантира спазването на настоящия 
регламент.

компетентен орган съгласно 
националното право, когато е 
приложимо, както и обяснение на 
всички мерки за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени във връзка с това, за да се 
гарантира спазването на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 2000
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
своевременно и във всеки случай не по-
късно от два месеца след получаване на 
искането или препоръката съобщава на 
координатора на цифровите услуги, 
изпратил искането, или на Европейския 
съвет за цифровите услуги своята 
оценка на предполагаемото нарушение 
или оценката на всеки друг компетентен 
орган съгласно националното право, 
когато е приложимо, както и обяснение 
на всички мерки за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени във връзка с това, за да се 
гарантира спазването на настоящия 
регламент.

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
своевременно и във всеки случай не по-
късно от един месец след получаване на 
искането съобщава на координатора на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или на Европейския съвет за цифровите 
услуги своята оценка на 
предполагаемото нарушение или 
оценката на всеки друг компетентен 
орган съгласно националното право, 
когато е приложимо, както и обяснение 
на всички мерки за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени във връзка с това, за да се 
гарантира спазването на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 2001
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или, при целесъобразност, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги не е получил отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 
съгласен с оценката на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, той може да отнесе 
въпроса до Комисията, като 
предостави цялата необходима 
информация. Тази информация включва 
най-малко искането или препоръката, 
изпратени на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, всяка допълнителна 
информация, предоставена съгласно 
параграф 3, и информацията, посочена в 
параграф 4.

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
не е получил отговор в срока, определен 
в параграф 4, или когато не е съгласен с 
оценката на координатора на цифровите 
услуги по място на установяване, той 
може да отнесе въпроса до Европейския 
съвет за цифровите услуги, като 
предостави цялата необходима 
информация. Тази информация включва 
най-малко искането или препоръката, 
изпратени на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, всяка допълнителна 
информация, предоставена съгласно 
параграф 3, и информацията, посочена в 
параграф 4. Европейският съвет за 
цифровите услуги подновява 
искането, посочено в параграф 1, до 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване. 
Координаторът на цифровите услуги 
по място на установяване оценява 
искането и изпраща своя отговор в 
съответствие с условията, 
установени в параграфи 3 и 4.
Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги е отправил искане, 
включващо най-малко три държави 
членки, или е отправил искане в 
съответствие с първа алинея и не е 
получил отговор в установения в 
параграф 4 срок, или когато не е 
съгласен с оценката на координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване, той приема решение и 
изпраща на Комисията указания за 
предприемане на мерки, произтичащи 
от това решение.

Or. fr
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Изменение 2002
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или, при целесъобразност, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги не е получил отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 
съгласен с оценката на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, той може да отнесе 
въпроса до Комисията, като предостави 
цялата необходима информация. Тази 
информация включва най-малко 
искането или препоръката, изпратени 
на координатора на цифровите услуги 
по място на установяване, всяка 
допълнителна информация, 
предоставена съгласно параграф 3, и 
информацията, посочена в параграф 4.

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или, при целесъобразност, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги не е получил отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 
съгласен с оценката на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, той може да отнесе 
въпроса до Комисията и до 
координаторите на цифровите 
услуги, като предостави цялата 
необходима информация. Тази 
информация включва най-малко 
искането, изпратено на координатора 
на цифровите услуги по място на 
установяване, всяка допълнителна 
информация, предоставена съгласно 
параграф 3, и информацията, посочена в 
параграф 4.

Or. en

Изменение 2003
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или, при целесъобразност, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги не е получил отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или, при целесъобразност, Агенцията 
не е получил(а) отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 
съгласен(на) с оценката на 



PE695.163v01-00 80/168 <<BG

съгласен с оценката на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, той може да отнесе 
въпроса до Комисията, като 
предостави цялата необходима 
информация. Тази информация включва 
най-малко искането или препоръката, 
изпратени на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, всяка допълнителна 
информация, предоставена съгласно 
параграф 3, и информацията, посочена в 
параграф 4.

координатора на цифровите услуги по 
място на установяване, той може да 
отнесе въпроса до Агенцията, като 
предостави цялата необходима 
информация. Тази информация включва 
най-малко искането или препоръката, 
изпратени на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, всяка допълнителна 
информация, предоставена съгласно 
параграф 3, и информацията, посочена в 
параграф 4.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 2004
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или, при целесъобразност, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги не е получил отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 
съгласен с оценката на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, той може да отнесе 
въпроса до Комисията, като предостави 
цялата необходима информация. Тази 
информация включва най-малко 
искането или препоръката, изпратени на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване, всяка 
допълнителна информация, 
предоставена съгласно параграф 3, и 
информацията, посочена в параграф 4.

5. Когато координаторът на 
цифровите услуги, изпратил искането, 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги не е получил отговор в срока, 
определен в параграф 4, или когато не е 
съгласен с оценката на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, той може да отнесе 
въпроса до Комисията, като предостави 
цялата необходима информация. Тази 
информация включва най-малко 
искането или препоръката, изпратени на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване, всяка 
допълнителна информация, 
предоставена съгласно параграф 3, и 
информацията, посочена в параграф 4.
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Or. en

Изменение 2005
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията прави оценка на 
въпроса в срок от три месеца от 
отнасянето му до нея съгласно 
параграф 5, след като се е 
консултирала с координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване и, освен ако не е 
отнесла въпроса до него, с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги.

6. Комисията незабавно изпълнява 
получените указания съгласно 
параграф 5.

Or. fr

Изменение 2006
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията прави оценка на 
въпроса в срок от три месеца от 
отнасянето му до нея съгласно параграф 
5, след като се е консултирала с 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване и, освен ако не е 
отнесла въпроса до него, с Европейския 
съвет за цифровите услуги.

6. В сътрудничество с 
координаторите на цифровите услуги 
Комисията прави оценка на въпроса в 
срок от три месеца от отнасянето му до 
нея съгласно параграф 5, след като се е 
консултирала с координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване и, освен ако не е отнесла 
въпроса до него, с Европейския съвет за 
цифровите услуги.

Or. en
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Изменение 2007
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията прави оценка на 
въпроса в срок от три месеца от 
отнасянето му до нея съгласно параграф 
5, след като се е консултирала с 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване и, освен ако не е 
отнесла въпроса до него, с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги.

6. Агенцията прави оценка на 
въпроса в срок от три месеца от 
отнасянето му до нея съгласно параграф 
5, след като се е консултирала с 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 2008
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията прави оценка на 
въпроса в срок от три месеца от 
отнасянето му до нея съгласно параграф 
5, след като се е консултирала с 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване и, освен ако не е 
отнесла въпроса до него, с 
Европейския съвет за цифровите 
услуги.

6. Европейският съвет за 
цифровите услуги или Комисията 
правят оценка на въпроса в срок от два 
месеца от отнасянето му до нея 
съгласно параграф 5, след като се е 
консултирал/а с координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване и освен ако не е 
отнесъл/отнесла въпроса до него.

Or. en
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Изменение 2009
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия 
регламент, тя изисква от 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да направи 
допълнителна оценка на въпроса и да 
предприеме необходимите мерки за 
разследване или правоприлагане, за да 
гарантира спазването на настоящия 
регламент, както и да я информира за 
мерките, предприети в срок от два 
месеца от искането.

заличава се

Or. fr

Изменение 2010
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
тя изисква от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да направи 
допълнителна оценка на въпроса и да 
предприеме необходимите мерки за 
разследване или правоприлагане, за да 

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи в сътрудничество 
с координаторите на цифровите 
услуги, че оценката или мерките за 
разследване или правоприлагане, 
предприети или предвидени съгласно 
параграф 4, са несъвместими с 
настоящия регламент, тя изисква от 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да предприеме 
необходимите мерки за разследване или 
правоприлагане, за да гарантира 
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гарантира спазването на настоящия 
регламент, както и да я информира за 
мерките, предприети в срок от два 
месеца от искането.

спазването на настоящия регламент, 
както и да я информира за мерките, 
предприети в срок от два месеца от 
искането.

Когато координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване не 
отговори на искането за 
предприемане на необходимите мерки 
преди края на двумесечния срок, 
Комисията незабавно пренасочва 
случая към координатора на 
цифровите услуги, подал искането.

Or. en

Изменение 2011
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
тя изисква от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да направи допълнителна 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване или 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент, 
както и да я информира за мерките, 
предприети в срок от два месеца от 
искането.

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
тя изисква от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да направи допълнителна 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване или 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент, 
както и да я информира за мерките, 
предприети в срок от два месеца от 
искането. Тази информация се предава 
също и на координатора на 
цифровите услуги или на Европейския 
съвет за цифровите услуги, започнал 
производството съгласно параграф 1.

Or. en
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Изменение 2012
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
тя изисква от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да направи допълнителна 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване или 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент, 
както и да я информира за мерките, 
предприети в срок от два месеца от 
искането.

7. Когато съгласно параграф 6 
Агенцията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
тя изисква от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да направи допълнителна 
оценка на въпроса и да предприеме 
необходимите мерки за разследване или 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент, 
както и да я информира за мерките, 
предприети в срок от два месеца от 
искането.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 2013
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията заключи, че оценката или 
мерките за разследване или 
правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
тя изисква от координатора на 

7. Когато съгласно параграф 6 
Комисията или Европейският съвет за 
цифровите услуги заключат, че 
оценката или мерките за разследване 
или правоприлагане, предприети или 
предвидени съгласно параграф 4, са 
несъвместими с настоящия регламент, 
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цифровите услуги по място на 
установяване да направи 
допълнителна оценка на въпроса и да 
предприеме необходимите мерки за 
разследване или правоприлагане, за да 
гарантира спазването на настоящия 
регламент, както и да я информира за 
мерките, предприети в срок от два 
месеца от искането.

те изискват от координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да предприеме 
необходимите мерки за разследване или 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент, 
както и да я информира за мерките, 
предприети в срок от един месец от 
искането.

Or. en

Изменение 2014
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 46 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместни разследвания и искания за 
намеса на Комисията

Съвместни разследвания, 
сътрудничество между 
координаторите на цифровите услуги 
и искания за намеса на Комисията

Or. en

Изменение 2015
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 46 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместни разследвания и искания за 
намеса на Комисията

Съвместни разследвания и искания за 
намеса на Комисията или на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги

Or. en
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Изменение 2016
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 46 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съвместни разследвания и искания за 
намеса на Комисията

Съвместни разследвания и искания за 
намеса на Агенцията

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 2017
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координаторите на цифровите услуги 
могат да участват в съвместни 
разследвания, които могат да бъдат 
координирани с подкрепата на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
по отношение на въпроси, обхванати от 
настоящия регламент, във връзка с 
доставчици на посреднически услуги, 
извършващи дейност в няколко държави 
членки.

Координаторите на цифровите услуги 
могат да участват в съвместни 
разследвания, които могат да бъдат 
координирани с подкрепата на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
по отношение на въпроси, обхванати от 
настоящия регламент, във връзка с 
доставчици на посреднически услуги, 
извършващи дейност в няколко държави 
членки. Подобни съвместни 
разследвания се извършват под 
надзора на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване на разследвания 
доставчик.

Or. en
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Обосновка

По време на съвместните разследвания е важно да има един субект, който да 
организира и да отговаря за това разследване. Въз основа на структурата на 
управление е логично това да бъде координаторът на цифровите услуги по място на 
установяване на доставчика, който се разследва, особено като се има предвид, че 
всяко физическо разследване вероятно ще се извърши на неговата територия.

Изменение 2018
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Координаторите на цифровите услуги 
могат да участват в съвместни 
разследвания, които могат да бъдат 
координирани с подкрепата на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, по отношение на въпроси, 
обхванати от настоящия регламент, във 
връзка с доставчици на посреднически 
услуги, извършващи дейност в няколко 
държави членки.

Координаторите на цифровите услуги 
могат да участват в съвместни 
разследвания, които могат да бъдат 
координирани с подкрепата на 
Агенцията, по отношение на въпроси, 
обхванати от настоящия регламент, във 
връзка с доставчици на посреднически 
услуги, извършващи дейност в няколко 
държави членки.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 2019
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези съвместни разследвания не засягат Тези съвместни разследвания не засягат 
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задачите и правомощията на 
участващите координатори на 
цифровите услуги и изискванията, 
приложими за изпълнението на тези 
задачи и упражняването на 
правомощията, предвидени в настоящия 
регламент. Участващите координатори 
на цифровите услуги предоставят 
резултатите от съвместните 
разследвания на други координатори на 
цифровите услуги, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги чрез системата, предвидена в 
член 67, за изпълнението на съответните 
им задачи съгласно настоящия 
регламент.

задачите и правомощията на 
участващите координатори на 
цифровите услуги и изискванията, 
приложими за изпълнението на тези 
задачи и упражняването на 
правомощията, предвидени в настоящия 
регламент. Участващите координатори 
на цифровите услуги предоставят 
резултатите от съвместните 
разследвания на други координатори на 
цифровите услуги и на Агенцията чрез 
системата, предвидена в член 67, за 
изпълнението на съответните им задачи 
съгласно настоящия регламент. 

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 2020
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато координаторът на 
цифровите услуги на държавата по 
местоназначение счита, че 
съществува предполагаемо нарушение 
и то причинява сериозни вреди на 
голям брой получатели на услугата в 
тази държава членка или би могло да 
засегне сериозно техните основни 
права, той може да поиска от 
Комисията да започне съвместни 
разследвания между координатора на 
цифровите услуги на държавата на 
установяване и отправящия искането 
координатор на цифровите услуги на 
държавата по местоназначение.
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Or. en

Изменение 2021
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В сътрудничество с 
координаторите на цифровите услуги 
Комисията извършва оценка на 
такова искане и след положително 
становище от Европейския съвет за 
цифровите услуги започва съвместно 
разследване, при което 
координаторът на цифровите услуги 
на държавата по местоназначение 
може да има право да упражни 
следните допълнителни правомощия 
по отношение на засегнатия от 
предполагаемото нарушение 
доставчик на посреднически услуги:
а) да получи достъп до 
поверителната версия на 
публикуваните от доставчиците на 
посреднически услуги доклади, 
посочени в член 13, и когато е 
целесъобразно – в членове 23 и 24, 
както и до годишните доклади, 
изготвени от другите компетентни 
органи съгласно член 44;
б) да получи достъп до данни, 
събрани от координатора на 
цифровите услуги на държавата по 
място на установяване с цел 
упражняване на надзор над този 
доставчик на територията на 
координатора на цифровите услуги на 
държавата по местоназначение;
в) да започне производство и да 
извърши оценка на въпроса с оглед на 
предприемането на конкретни мерки 
за разследване или правоприлагане, за 
да се гарантира спазване, когато 
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предполагаемата сериозност на 
нарушението изисква незабавен 
отговор, който не би позволил 
прилагането на разпоредбите на 
член 45; както и
г) да поиска предприемането на 
временни мерки, както е посочено в 
член 41, параграф 2, буква д).

Or. en

Изменение 2022
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. В решението на Комисията за 
започване на съвместно разследване се 
определя краен срок, до който 
координаторът на цифровите услуги 
на държавата на установяване и 
координаторът на цифровите услуги, 
отправящ искането съгласно 
параграф 2, приемат обща позиция по 
съвместното разследване, и когато е 
приложимо – по мерките за 
правоприлагане, които следва да 
бъдат приети. Ако в рамките на този 
срок не бъде постигнато съгласие, 
случаят се отнася до Комисията 
съгласно член 45, параграф 5.

Or. en

Изменение 2023
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване има основания да 
подозира, че много голяма онлайн 
платформа е нарушила настоящия 
регламент, той може да поиска от 
Комисията да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент в 
съответствие с раздел 3. Това искане 
съдържа цялата информация, посочена в 
член 45, параграф 2, и излага причините 
за искането Комисията да се намеси.

2. Когато координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване или координаторите на 
цифровите услуги на най-малко три 
държави членки имат основания да 
подозират, че много голяма онлайн 
платформа е нарушила настоящия 
регламент, той/те може да поискат от 
Комисията или от Европейския съвет 
за цифровите услуги да предприемат 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане или да започнат 
съвместно разследване, за да 
гарантират спазването на настоящия 
регламент в съответствие с раздел 3. 
Това искане съдържа цялата 
информация, посочена в член 45, 
параграф 2, и излага причините за 
искането Комисията или Европейският 
съвет за цифровите услуги да се 
намесят.

Or. en

Изменение 2024
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване има основания да 
подозира, че много голяма онлайн 
платформа е нарушила настоящия 
регламент, той може да поиска от 
Комисията да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент в 
съответствие с раздел 3. Това искане 
съдържа цялата информация, посочена в 
член 45, параграф 2, и излага причините 

2. Когато координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване има основания да 
подозира, че много голяма онлайн 
платформа е нарушила настоящия 
регламент, той може да поиска от 
Европейския съвет за цифровите 
услуги да предприеме необходимите 
мерки за разследване и правоприлагане, 
за да гарантира спазването на 
настоящия регламент в съответствие с 
раздел 3. Това искане съдържа цялата 
информация, посочена в член 45, 
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за искането Комисията да се намеси. параграф 2, и излага причините за 
искането Европейският съвет за 
цифровите услуги да се намеси, за 
което той взема решение чрез 
гласуване и изпраща заключенията на 
Комисията.

Or. fr

Изменение 2025
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване има основания да 
подозира, че много голяма онлайн 
платформа е нарушила настоящия 
регламент, той може да поиска от 
Комисията да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент в 
съответствие с раздел 3. Това искане 
съдържа цялата информация, посочена в 
член 45, параграф 2, и излага причините 
за искането Комисията да се намеси.

2. Когато координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване има основания да 
подозира, че много голяма онлайн 
платформа е нарушила настоящия 
регламент, той може да поиска от 
Агенцията да предприеме 
необходимите мерки за разследване и 
правоприлагане, за да гарантира 
спазването на настоящия регламент в 
съответствие с раздел 3. Това искане 
съдържа цялата информация, посочена в 
член 45, параграф 2, и излага причините 
за искането Агенцията да се намеси.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в раздел 3 промени, а именно 
създаването на Агенция за много големи онлайн платформи.

Изменение 2026
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак



PE695.163v01-00 94/168 <<BG

Предложение за регламент
Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейски съвет за цифровите услуги Европейска агенция за платформи

Or. en

Изменение 2027
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 47 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейски съвет за цифровите услуги Европейска агенция за платформи

Or. en

Изменение 2028
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се независима 
консултативна група на 
координаторите на цифровите услуги 
относно надзора на доставчиците на 
посреднически услуги, наречена 
„Европейски съвет за цифровите 
услуги“.

1. За да се осигури 
последователното прилагане на 
настоящия регламент, 
„Европейският съвет за цифровите 
услуги“ се установява като орган на 
Съюза. Европейският съвет за 
цифровите услуги е юридическо лице. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги действа по независим начин, 
когато изпълнява задачите си или 
упражнява правомощията си. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги се представлява от своя 
председател.
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Or. en

Изменение 2029
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се независима 
консултативна група на 
координаторите на цифровите услуги 
относно надзора на доставчиците на 
посреднически услуги, наречена 
„Европейски съвет за цифровите 
услуги“.

1. Създава се орган, съставен от 
координаторите на цифровите услуги, 
наречен „Европейски съвет за 
цифровите услуги“.

Or. fr

Изменение 2030
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се независима 
консултативна група на координаторите 
на цифровите услуги относно надзора на 
доставчиците на посреднически услуги, 
наречена „Европейски съвет за 
цифровите услуги“.

1. Създава се независима 
консултативна група на координаторите 
на цифровите услуги относно надзора на 
доставчиците на посреднически услуги, 
наречена „Европейски съвет за 
цифровите услуги“, която е 
юридическо лице.

Or. en

Обосновка

Повечето подобни съвети, включително в ОРЗД, са юридически лица. Поради 
значението на решенията, които се вземат от него, това също би следвало да е така.
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Изменение 2031
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Създава се независима 
консултативна група на 
координаторите на цифровите услуги 
относно надзора на доставчиците на 
посреднически услуги, наречена 
„Европейски съвет за цифровите 
услуги“.

1. Създава се независим орган за 
надзор на доставчиците на много 
големи онлайн платформи, наречен 
„Европейска агенция за платформи“ 
(„Агенцията“) като орган на Съюза, 
който е юридическо лице. 

Or. en

Изменение 2032
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Агенцията отговаря за всички 
въпроси, свързани с изпълнението и 
прилагането на настоящия 
регламент за много големите онлайн 
платформи в съответствие с 
процедурите, посочени в раздел 3 от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2033
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският съвет за цифровите 
услуги консултира координаторите 
на цифровите услуги и Комисията в 
съответствие с настоящия 
регламент за постигането на 
следните цели:

2. Европейският съвет за цифровите 
услуги работи съвместно с 
Комисията за гарантиране на надзора 
на доставчиците на посреднически 
услуги и на прилагането на 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 2034
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският съвет за цифровите 
услуги консултира координаторите 
на цифровите услуги и Комисията в 
съответствие с настоящия регламент за 
постигането на следните цели:

2. Европейският съвет за цифровите 
услуги взема решения в съответствие с 
настоящия регламент за постигането на 
следните цели:

Or. en

Изменение 2035
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският съвет за 
цифровите услуги консултира 
координаторите на цифровите услуги и 
Комисията в съответствие с настоящия 
регламент за постигането на следните 
цели:

2. Агенцията консултира 
координаторите на цифровите услуги в 
съответствие с настоящия регламент за 
постигането на следните цели:

Or. en
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Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените промени в параграф 1 и раздел 3, 
глава IV.

Изменение 2036
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допринасяне за 
последователното прилагане на 
настоящия регламент и 
ефективното сътрудничество между 
координаторите на цифровите услуги 
и Комисията по въпроси, обхванати 
от настоящия регламент;

заличава се

Or. fr

Изменение 2037
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допринасяне за 
последователното прилагане на 
настоящия регламент и ефективното 
сътрудничество между координаторите 
на цифровите услуги и Комисията по 
въпроси, обхванати от настоящия 
регламент;

а) гарантиране на 
последователното прилагане на 
настоящия регламент в целия Съюз и 
ефективното сътрудничество между 
координаторите на цифровите услуги и 
Комисията по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 2038
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допринасяне за последователното 
прилагане на настоящия регламент и 
ефективното сътрудничество между 
координаторите на цифровите услуги и 
Комисията по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент;

а) допринасяне за последователното 
прилагане на настоящия регламент и 
ефективното сътрудничество между 
координаторите на цифровите услуги по 
въпроси, обхванати от настоящия 
регламент;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените промени в параграф 1 и раздел 3, 
глава IV. Привеждане в съответствие с предложените в параграф 1 промени.

Изменение 2039
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) допринасяне за ефективното 
прилагане на член 3 от Директива 
2000/31/ЕО, за да се предотврати 
разпокъсаността на цифровия единен 
пазар;

Or. en

Изменение 2040
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) координиране и принос към 
насоките и анализа на Комисията и 

заличава се
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координаторите на цифровите услуги 
и други компетентни органи по 
нововъзникващи въпроси в рамките на 
вътрешния пазар по отношение на 
въпроси, обхванати от настоящия 
регламент;

Or. fr

Изменение 2041
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) координиране и принос към 
насоките и анализа на Комисията и 
координаторите на цифровите услуги и 
други компетентни органи по 
нововъзникващи въпроси в рамките на 
вътрешния пазар по отношение на 
въпроси, обхванати от настоящия 
регламент;

б) координиране и предоставяне 
на насоки и анализ на Комисията и 
координаторите на цифровите услуги и 
други компетентни органи по 
нововъзникващи въпроси в рамките на 
вътрешния пазар по отношение на 
въпроси, обхванати от настоящия 
регламент;

Or. en

Изменение 2042
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) координиране и принос към 
насоките и анализа на Комисията и 
координаторите на цифровите услуги и 
други компетентни органи по 
нововъзникващи въпроси в рамките на 
вътрешния пазар по отношение на 
въпроси, обхванати от настоящия 
регламент;

б) координиране и принос към 
насоките и анализа на координаторите 
на цифровите услуги и други 
компетентни органи по нововъзникващи 
въпроси в рамките на вътрешния пазар 
по отношение на въпроси, обхванати от 
настоящия регламент;
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Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените промени в параграф 1 и раздел 3, 
глава IV.

Изменение 2043
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомагане на 
координаторите на цифровите услуги 
и на Комисията при надзора на много 
големи онлайн платформи.

заличава се

Or. fr

Изменение 2044
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) подпомагане на 
координаторите на цифровите услуги 
и на Комисията при надзора на много 
големи онлайн платформи.

заличава се

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените промени в параграф 1 и раздел 3, 
глава IV.
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Изменение 2045
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Доколкото това е необходимо 
за постигането на целите, посочени в 
настоящия регламент, и без да се 
засяга компетентността на 
държавите членки и на 
институциите на Съюза, Агенцията 
може да си сътрудничи с 
компетентните органи на трети 
държави и с международни 
организации.
За тази цел Агенцията може, с 
разрешение на Надзорния съвет и след 
получаване на одобрение от 
Комисията, да установява работни 
договорености с компетентните 
органи на трети държави и с 
международни организации. Тези 
договорености не създават правни 
задължения за Съюза или държавите 
членки.

Or. en

Изменение 2046
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 48 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структура на Европейския съвет за 
цифровите услуги

Организация на Европейския съвет за 
цифровите услуги

Or. fr
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Изменение 2047
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Структура на Европейския съвет за 
цифровите услуги

Структура на Агенцията

Or. en

Изменение 2048
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският съвет за 
цифровите услуги се състои от 
координаторите на цифровите 
услуги, които се представляват от 
високопоставени служители. Когато 
това е предвидено в националното 
право, в Европейския съвет за 
цифровите услуги участват и други 
компетентни органи, на които са 
възложени специфични оперативни 
отговорности за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент заедно с координатора на 
цифровите услуги. Други национални 
органи могат да бъдат поканени на 
заседанията, когато обсъжданите 
въпроси са от значение за тях.

1. Агенцията се състои от 
оперативната част на Агенцията и 
от надзорен съвет.

Or. en
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Изменение 2049
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският съвет за цифровите 
услуги се състои от координаторите на 
цифровите услуги, които се 
представляват от високопоставени 
служители. Когато това е предвидено в 
националното право, в Европейския 
съвет за цифровите услуги участват и 
други компетентни органи, на които са 
възложени специфични оперативни 
отговорности за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент заедно с координатора на 
цифровите услуги. Други национални 
органи могат да бъдат поканени на 
заседанията, когато обсъжданите 
въпроси са от значение за тях.

1. Европейският съвет за цифровите 
услуги се състои от координаторите на 
цифровите услуги, които се 
представляват от високопоставени 
служители. Когато това е предвидено в 
националното право, в Европейския 
съвет за цифровите услуги могат да 
участват и други компетентни органи, 
на които са възложени специфични 
оперативни отговорности за 
прилагането и правоприлагането на 
настоящия регламент заедно с 
координатора на цифровите услуги. 
Други национални органи могат да 
бъдат поканени на заседанията, когато 
обсъжданите въпроси са от значение за 
тях. Ако държавата членка има повече 
от един представител, единствено 
последната дума на координатора на 
цифровите услуги се приема за 
позиция на въпросната държава 
членка.

Or. en

Обосновка

Йерархията на вземане на решения трябва да бъде ясна. Крайното решение, 
включително решения, които се вземат без гласуване, може да е единствено на 
координатора на цифровите услуги.

Изменение 2050
Петра Камереверт, Кристел Шалдемозе, Евелин Гебхарт

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският съвет за цифровите 1. Европейският съвет за цифровите 
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услуги се състои от координаторите на 
цифровите услуги, които се 
представляват от високопоставени 
служители. Когато това е предвидено в 
националното право, в Европейския 
съвет за цифровите услуги участват и 
други компетентни органи, на които са 
възложени специфични оперативни 
отговорности за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент заедно с координатора на 
цифровите услуги. Други национални 
органи могат да бъдат поканени на 
заседанията, когато обсъжданите 
въпроси са от значение за тях.

услуги се състои от координаторите на 
цифровите услуги, които се 
представляват от високопоставени 
служители. Когато това е предвидено в 
националното право, в Европейския 
съвет за цифровите услуги участват и 
други компетентни органи, по-
специално представители на 
европейските регулаторни мрежи на 
независимите национални 
регулаторни органи, организации или 
и двете, на които са възложени 
специфични оперативни отговорности 
за прилагането и правоприлагането на 
настоящия регламент заедно с 
координатора на цифровите услуги. 
Други национални органи могат да 
бъдат поканени на заседанията, когато 
обсъжданите въпроси са от значение за 
тях.

Or. en

Изменение 2051
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският съвет за цифровите 
услуги се състои от координаторите на 
цифровите услуги, които се 
представляват от високопоставени 
служители. Когато това е предвидено в 
националното право, в Европейския 
съвет за цифровите услуги участват и 
други компетентни органи, на които са 
възложени специфични оперативни 
отговорности за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент заедно с координатора на 
цифровите услуги. Други национални 
органи могат да бъдат поканени на 
заседанията, когато обсъжданите 

1. Европейският съвет за цифровите 
услуги се състои от координаторите на 
цифровите услуги, които се 
представляват от високопоставени 
служители. Когато това е предвидено в 
националното право, в Европейския 
съвет за цифровите услуги участват и 
други компетентни органи, на които са 
възложени специфични оперативни 
отговорности за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент заедно с координатора на 
цифровите услуги. Други национални 
органи могат да бъдат поканени на 
заседанията, когато обсъжданите 
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въпроси са от значение за тях. въпроси са от значение за тях. 
Заседанието се счита за валидно, 
когато присъстват най-малко две 
трети от отговарящите на 
условията членове.

Or. en

Изменение 2052
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският съвет за 
цифровите услуги се състои от 
координаторите на цифровите 
услуги, които се представляват от 
високопоставени служители. Когато 
това е предвидено в националното 
право, в Европейския съвет за 
цифровите услуги участват и други 
компетентни органи, на които са 
възложени специфични оперативни 
отговорности за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент заедно с координатора на 
цифровите услуги. Други национални 
органи могат да бъдат поканени на 
заседанията, когато обсъжданите 
въпроси са от значение за тях.

1. Когато това е предвидено в 
националното право, в Европейския 
съвет за цифровите услуги участват и 
други компетентни органи, на които са 
възложени специфични оперативни 
отговорности за прилагането и 
правоприлагането на настоящия 
регламент заедно с координатора на 
цифровите услуги. Други национални 
органи могат да бъдат поканени на 
заседанията, когато обсъжданите 
въпроси са от значение за тях.

Or. fr

Изменение 2053
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка 
разполага с един глас. Комисията 
няма право на глас.

заличава се

Европейският съвет за цифровите 
услуги приема актовете си с 
обикновено мнозинство.

Or. en

Изменение 2054
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато от дадена членка присъства 
повече от един представител, 
единствено координаторът на 
цифровите услуги може да гласува.

Or. en

Обосновка

Йерархията на вземане на решения трябва да бъде ясна. Крайното решение, 
включително за гласуване, може да е единствено на координатора на цифровите 
услуги.

Изменение 2055
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съвет за цифровите 
услуги приема актовете си с 

заличава се



PE695.163v01-00 108/168 <<BG

обикновено мнозинство.

Or. en

Изменение 2056
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съвет за цифровите 
услуги приема актовете си с обикновено 
мнозинство.

Европейският съвет за цифровите 
услуги приема актовете си с обикновено 
мнозинство. В случай на равен брой 
гласове, гласуването се счита за 
недействително и Европейският 
съвет за цифровите услуги провежда 
ново гласуване.

Or. en

Изменение 2057
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейският съвет за цифровите 
услуги приема актовете си с 
обикновено мнозинство.

Европейският съвет за цифровите 
услуги приема всички свои актове с 
квалифицирано мнозинство.

Or. fr

Изменение 2058
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак
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Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският съвет за 
цифровите услуги се председателства 
от Комисията. Комисията свиква 
заседанията и подготвя дневния ред в 
съответствие със задачите на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги съгласно настоящия регламент 
и неговия процедурен правилник.

заличава се

Or. en

Изменение 2059
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският съвет за цифровите 
услуги се председателства от 
Комисията. Комисията свиква 
заседанията и подготвя дневния ред в 
съответствие със задачите на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
съгласно настоящия регламент и 
неговия процедурен правилник.

3. Европейският съвет за цифровите 
услуги се председателства от 
председател, избиран от неговите 
членове. Председателят на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги няма право да ръководи по 
същото време национална 
регулаторна служба в съответната 
си държава членка. 
Продължителността на мандата на 
председателя следва да бъде 
ограничена до максимум 3 години и да 
се подновява само веднъж. 
Председателят на Европейския съвет 
за цифровите услуги свиква 
заседанията и подготвя дневния ред в 
съответствие със задачите на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
съгласно настоящия регламент и 
неговия процедурен правилник.

Or. en
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Изменение 2060
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европейският съвет за цифровите 
услуги се председателства от 
Комисията. Комисията свиква 
заседанията и подготвя дневния ред в 
съответствие със задачите на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
съгласно настоящия регламент и 
неговия процедурен правилник.

3. Европейският съвет за цифровите 
услуги се председателства от 
Комисията, която осигурява 
секретариата и предоставя 
административна и аналитична 
подкрепа за дейностите на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
съгласно настоящия регламент.

Членът на Европейския съвет за 
цифровите услуги, представляващ 
държавата членка, която 
председателства Съвета, свиква 
заседанията и подготвя дневния ред в 
координация с Комисията.

Or. fr

Изменение 2061
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Европейският съвет за 
цифровите услуги приема свой 
процедурен правилник.

Or. fr

Изменение 2062
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията предоставя 
административна и аналитична 
подкрепа за дейностите на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги съгласно настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 2063
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията предоставя 
административна и аналитична 
подкрепа за дейностите на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги съгласно настоящия 
регламент.

заличава се

Or. fr

Изменение 2064
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският съвет за 
цифровите услуги може да кани 
експерти и наблюдатели да присъстват 
на неговите заседания и може да си 
сътрудничи с други органи, служби, 
агенции и консултативни групи на 
Съюза, както и с външни експерти, 
когато е целесъобразно. Европейският 

5. Агенцията може да кани 
експерти и наблюдатели да присъстват 
на неговите заседания и може да си 
сътрудничи с други органи, служби, 
агенции и консултативни групи на 
Съюза, както и с външни експерти, 
когато е целесъобразно. Агенцията 
прави публично достъпни резултатите 
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съвет за цифровите услуги прави 
публично достъпни резултатите от това 
сътрудничество.

от това сътрудничество. 

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в член 47 промени.

Изменение 2065
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да кани експерти и 
наблюдатели да присъстват на неговите 
заседания и може да си сътрудничи с 
други органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза, както и 
с външни експерти, когато е 
целесъобразно. Европейският съвет за 
цифровите услуги прави публично 
достъпни резултатите от това 
сътрудничество.

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да кани експерти и 
наблюдатели да присъстват на неговите 
заседания и си сътрудничи с други 
органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза, както и 
с външни експерти, когато е 
целесъобразно. Европейският съвет за 
цифровите услуги прави публично 
достъпни резултатите от това 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 2066
Жофроа Дидие, Сабине Ферхайен, Брис Ортьофьо, Натали Колен-Йостерле

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да кани експерти и 
наблюдатели да присъстват на неговите 
заседания и може да си сътрудничи с 
други органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза, както и 
с външни експерти, когато е 

5. Европейският съвет за цифровите 
услуги може да кани експерти и 
наблюдатели да присъстват на неговите 
заседания и си сътрудничи с други 
органи, служби, агенции и 
консултативни групи на Съюза, както и 
с външни експерти, когато е 
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целесъобразно. Европейският съвет за 
цифровите услуги прави публично 
достъпни резултатите от това 
сътрудничество.

целесъобразно. Европейският съвет за 
цифровите услуги прави публично 
достъпни резултатите от това 
сътрудничество.

Or. en

Изменение 2067
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Европейският съвет за 
цифровите услуги се консултира по 
целесъобразност със 
заинтересованите страни и им 
предоставя възможност да направят 
коментари в рамките на разумен срок. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги прави публично достъпни 
резултатите от процедурата на 
консултации.

Or. en

Обосновка

Тъй като Европейският съвет за цифровите услуги потенциално ще приема 
препоръки, които засягат пряко избрани дружества или различни цели сектори, е 
целесъобразно само да се даде възможност за провеждането на консултации със 
заинтересованите страни преди приемането на тези препоръки.

Изменение 2068
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският съвет за 
цифровите услуги приема свой 

заличава се
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процедурен правилник след одобрение 
от Комисията.

Or. fr

Изменение 2069
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският съвет за цифровите 
услуги приема свой процедурен 
правилник след одобрение от 
Комисията.

6. Европейският съвет за цифровите 
услуги приема свой процедурен 
правилник с мнозинство от две трети 
от своите членове и определя своите 
методи на работа.

Or. en

Изменение 2070
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският съвет за цифровите 
услуги приема свой процедурен 
правилник след одобрение от 
Комисията.

6. Европейският съвет за цифровите 
услуги приема свой процедурен 
правилник с мнозинство от две трети 
от своите членове след одобрение от 
Комисията.

Or. en

Обосновка

Както и при други подобни съвети, процедурният правилник следва да бъде приет с 
повече от обикновено мнозинство, но далеч не с единодушно решение.
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Изменение 2071
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският съвет за 
цифровите услуги приема свой 
процедурен правилник след одобрение 
от Комисията.

6. Агенцията приема свой 
процедурен правилник. 

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с предложените в член 47 и в раздел 3 промени.

Изменение 2072
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европейският съвет за цифровите 
услуги приема свой процедурен 
правилник след одобрение от 
Комисията.

6. Европейският съвет за цифровите 
услуги приема свой процедурен 
правилник и информира Комисията за 
това.

Or. en

Изменение 2073
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48a
Независимост на Агенцията и борба с 

измамите
1. При изпълнение на 
възложените ѝ задачи Агенцията 
действа независимо и обективно в 
интерес на Съюза и на основните 
права, определени в Хартата, 
независимо от конкретни национални 
или лични интереси.
2. Без да се засяга координацията, 
както е посочено в членове 45 и 46, и 
включването на външен експертен 
опит, както е посочено в член 45, 
параграф 5 и член 48в (нов) и раздел 3, 
Агенцията не търси, нито приема 
указания от никое правителство, 
институция, корпорация, лице или 
орган.
3. Агенцията създава публична 
база данни, в която документира своя 
обмен с външни заинтересовани 
страни, по-специално корпоративни и 
други финансови интереси. Тази база 
данни следва да бъде лесно достъпна, 
да бъде постоянно на разположение 
на уебсайта на Агенцията и да се 
актуализира непрекъснато. 
Агенцията изготвя годишен доклад за 
своите дейности съгласно настоящия 
регламент. Тя прави публично 
достъпни годишните доклади и ги 
съобщава на координаторите на 
цифровите услуги, на Комисията и на 
Парламента. Годишният доклад 
включва най-малко следната 
информация:
а) броя и предмета на жалбите и 
производствата;
б) броя и темите на обмена с 
представители, отразени в 
установената в параграф 3 база 
данни;
в) ако е приложимо, 
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констатациите и препоръките от 
страна на консултативния форум по 
темите, посочени в член 48в, 
параграф 1.
4. С цел да се улесни борбата с 
измамите, корупцията и други 
незаконни дейности съгласно 
Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 
на Европейския парламент и на 
Съвета, в рамките на шест месеца от 
началото на дейността си Агенцията 
се присъединява към 
Междуинституционалното 
споразумение от 25 май 1999 г. между 
Европейския парламент, Съвета на 
Европейския съюз и Комисията на 
Европейските общности относно 
вътрешните разследвания, 
провеждани от OLAF, и приема 
подходящи разпоредби, приложими по 
отношение на всички служители на 
Агенцията, като използва образеца, 
съдържащ се в приложението към 
това споразумение.
5. Сметната палата има 
правомощия за извършване на одит по 
документи и на проверки на място на 
всички бенефициери на безвъзмездни 
средства, изпълнители и 
подизпълнители, които са получили 
средства на Съюза чрез Агенцията.
6. OLAF може да извършва 
разследвания, включително проверки 
на място и инспекции, за да установи 
дали е налице измама, корупция или 
всяка друга незаконна дейност, 
засягаща финансовите интереси на 
Съюза във връзка с безвъзмездни 
средства или договор, финансирани 
от Агенцията, в съответствие с 
разпоредбите и процедурите, 
предвидени в Регламент (ЕС, 
Евратом) № 883/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета и Регламент 
(Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета. 

Or. en
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Обосновка

Необходимо е Агенцията да бъде независима от корпоративни, национални и други 
интереси, за да изпълнява своята надзорна роля по отношение на много големите 
онлайн платформи. Тя следва да има свой собствен регистър за прозрачност и да 
публикува годишни доклади, които следва да включват контактите на лобистите 
през годината.

Изменение 2074
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48б
Надзорен съвет

1. Надзорният съвет гарантира, 
че Агенцията изпълнява възложените 
ѝ в настоящия регламент задачи в 
съответствие с процедурите, 
посочени в раздел 3.
2. Надзорният съвет е 
балансиран по отношение на 
половете и се състои от 15 членове. 
Петима от членовете представляват 
координаторите на цифровите 
услуги. Най-малко двама от членовете 
работят в организации, 
представляващи потребителите, а 
най-малко двама членове работят в 
сферата на оценката на риска във 
връзка с правата на човека. Един член 
представлява Комисията.
Членовете се назначават от 
Европейския парламент след 
провеждането на консултации със 
Съвета и се избират от съставен от 
Комисията балансиран по отношение 
на половете списък, в който се 
включват значително по-голям брой 
кандидати от броя на членовете, 
които ще се назначат.
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Съставеният от Комисията списък, 
заедно със съответната 
документация, се изпраща на 
Европейския парламент. При първа 
възможност и в срок от три месеца 
от изпращането на списъка, Съветът 
може да представи становището си 
за разглеждане от Европейския 
парламент, който след това 
назначава надзорния съвет.
Членовете на съвета се назначават 
по такъв начин, че да се гарантира 
най-висока степен на компетентност 
и експертен опит, обхващащи широк 
спектър от съответни области, сред 
които защита на потребителите, 
защита на данните, компютърни 
науки, права на човека, 
потребителски опит и технологично 
проектиране, икономика, социология 
и право, които обхващат широк 
професионален опит и квалификации, 
и в съответствие с това отразяват 
във възможно най-голяма степен 
географското многообразие на Съюза.
Членовете на надзорния съвет не 
могат да работят за много големи 
онлайн платформи и трябва да 
оповестяват всяко финансиране, 
получено от много големи онлайн 
платформи за извършена преди това 
работа. Необходимо е членовете да 
предоставят писмен документ, че се 
ангажират да не работят за много 
големи онлайн платформи или за 
професионална организация или 
стопанско сдружение, чийто член е 
платформата, в срок от три години 
след края на мандата им в надзорния 
съвет.
3. Мандатът на членовете на 
съвета е четири години с право на 
еднократно подновяване. 
4. Ако не е предвидено друго, 
надзорният съвет взема решения с 
мнозинство.
5. Надзорният съвет приема своя 
процедурен правилник и приема 
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вътрешните правила на Агенцията. 
Правилата са обществено достъпни.
6. Надзорният съвет избира един 
от своите членове за председател за 
срок от две години, който подлежи на 
подновяване. Председателят 
представлява надзорния съвет.
7. Надзорният съвет заседава по 
покана на председателя или по искане 
на най-малко една трета от неговите 
членове.
8. Надзорният съвет се 
подпомага от секретариат.

Or. en

Обосновка

Агенцията се нуждае от силен, независим надзорен орган, за да прилага правилата в 
настоящия регламент за много големи онлайн платформи. Макар и независима от 
националните правителства, все пак Комисията е политически орган и поради това 
не е добре подготвена да прилага настоящия регламент, като се има предвид и 
потенциалният конфликт на интереси, когато Комисията едновременно изготвя и 
прилага правилата за много големите онлайн платформи. Следователно Агенцията ще 
включва независим регулаторен орган, който да упражнява надзор върху много 
големите онлайн платформи.

Изменение 2075
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48в
Бюджет на Агенцията

1. Без да се засягат останалите 
ресурси и задълженията, които 
предстои да бъдат определени, 
приходите на Агенцията включват 
субсидия от Съюза, включена в общия 
бюджет на Европейския съюз, както 
и годишна такса за надзор на много 
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големи онлайни платформи, както е 
определено член 25.
2. Разходите на Агенцията 
включват разходи за персонал, 
администрация и инфраструктура, 
оперативни разходи и разходи, 
свързани с функционирането на 
консултативния форум, както и 
договорите и споразуменията, 
сключени от Агенцията с цел 
изпълнение на възложените ѝ задачи.
3. Приходите и разходите са 
балансирани.
4. Агенцията налага годишна 
такса за надзор на много големи 
онлайн платформи, както е 
определено в член 25. Таксата не 
надвишава разходите, извършени по 
отношение на надзорните задачи във 
връзка с член 25 и член 33 от 
настоящия регламент.
Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 69, в които се 
установяват методите за изчисление 
с цел определяне на конкретната 
такса за всяка една много голяма 
онлайн платформа, както е 
определено в член 25 за изпълнението 
на настоящия член.
Настоящият член не засяга правото 
на националните компетентни 
органи да налагат такси в 
съответствие с националното 
законодателство.
5. Всяка година въз основа на 
проекта на прогнозен разчет на 
приходите и разходите Агенцията 
изготвя разчет на своите приходи и 
разходи за следващата финансова 
година. До 31 март заедно с 
предварителната годишна работна 
програма Агенцията изпраща на 
Комисията прогнозния разчет, който 
включва проект на щатно разписание. 
Комисията изпраща становището по 
оценките до Европейския парламент 
и до Съвета (наричани по-долу 
„бюджетен орган“) заедно с проекта 
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за общ бюджет на Европейския съюз. 
Въз основа на становището по 
оценките Комисията представя в 
проекта за общ бюджет на 
Европейския съюз оценките, които 
счита за необходими за проекта за 
щатно разписание, и сумата на 
субсидиите, които следва да се 
отделят от общия бюджет, и които 
Комисията представя пред 
бюджетния орган в съответствие с 
член 314 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Бюджетният орган разрешава 
отпускането на бюджетни кредити 
за субсидията в полза на Агенцията и 
приема нейния проект за щатно 
разписание.
6. Бюджетът се приема от 
Агенцията. Той става окончателен 
след окончателното приемане на 
общия бюджет на Европейския съюз. 
Когато е уместно, в него се внасят 
съответните корекции.
7. Във възможно най-кратки 
срокове Агенцията уведомява 
бюджетния орган за намерението си 
да изпълнява всеки един проект, 
който ще има значителни финансови 
последици за финансирането на 
бюджета.
8. Когато клон на бюджетния 
орган е обявил намерението си да 
представи становище, той изпраща 
становището си на Агенцията в срок 
от шест седмици от датата на 
уведомлението относно проекта.

Or. en

Обосновка

Агенцията се нуждае от бюджет от бюджета на Съюза. Необходимо е много 
големите онлайн платформи да покриват разходите за надзор по членове 25 – 33, в 
които се съдържат задълженията конкретно за много големите онлайн платформи, 
чрез таксите за надзор към Агенцията. Както и при банковия надзор, където ЕЦБ 
осъществява пряк надзор върху значими (особено големи и със системно значение) 
банки, които плащат такса за надзор с цел покриване на разходите за техния надзор, 
вж. например Регламент (ЕС) № 1163/2014 на Европейската централна банка. Тези 
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такси няма да надвишават разходите за надзора.

Изменение 2076
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48г
Персонал на Агенцията

1. По отношение на персонала, 
нает от Агенцията, се прилагат 
Правилникът за длъжностните лица 
на Европейския съюз, Условията за 
работа на другите служители и 
правилата, съвместно приети от 
институциите на Съюза за целите на 
прилагането на Правилника за 
длъжностните лица и на Условията 
за работа на другите служители.
2. Персоналът на Агенцията се 
състои от назначени от нея 
служители с оглед на изпълнението 
на нейните задачи. Те имат 
разрешения за достъп до 
класифицирана информация, 
съответстващи на нивото на 
класификация на информацията, с 
която боравят.
3. Вътрешните правила на 
Агенцията, като например 
процедурния правилник на надзорния 
съвет, финансовите разпоредби, 
приложими за Агенцията, правилата 
за прилагане на Правилника за 
персонала и правилата за достъп до 
документите, гарантират 
самостоятелността и 
независимостта на персонала.

Or. en
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Изменение 2077
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48д
Споразумение за седалището и 

условия за дейността
1. Агенцията е със седалище в 
Брюксел, Белгия.
2. Необходимите разпоредби за 
установяването на Агенцията в 
държавата членка домакин, както и 
конкретните правила, приложими в 
държавата членка домакин по 
отношение на членовете на 
надзорния съвет, персонала на 
Агенцията и членовете на 
семействата им, се установяват в 
споразумение за седалището между 
Агенцията и държавата членка, в 
която се намира седалището, като 
това споразумение се сключва след 
одобрение от управителния съвет и 
не по-късно от една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент.
3. Държавата членка, която 
приема Агенцията, гарантира 
възможно най-добрите условия, за да 
се осигури нейното гладко и ефикасно 
функциониране, включително 
многоезиковото и с европейска 
насоченост образование и 
подходящите транспортни връзки.

Or. en

Обосновка

Ще се наложи да се вземе решение относно местоположението на седалището на 
новата агенция.
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Изменение 2078
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 48e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 48е
Начало на дейността на Агенцията

1. Агенцията започва да 
функционира с капацитета да 
изпълнява собствения си бюджет до 
датата, на която започва да се 
прилага настоящият регламент.
2. Комисията отговаря за 
създаването и началната 
оперативност на Агенцията до 
достигането на оперативност на 
Агенцията. За тази цел, докато 
надзорният съвет не поеме своите 
задължения след назначаването си, 
Комисията може да определи петима 
свои служители, които да действат 
като временен надзорен съвет.

Or. en

Обосновка

С цел да се даде възможност за бързо създаване на Агенцията, Комисията може 
първоначално да изпълнява някои от оперативните задачи на Агенцията.

Изменение 2079
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 49 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачи на Европейския съвет за 
цифровите услуги

Координационни задачи на Агенцията
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Or. en

Изменение 2080
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато това е необходимо за 
постигане на целите, определени в 
член 47, параграф 2, Европейският 
съвет за цифровите услуги по-
специално:

1. Когато това е необходимо за 
постигане на целите, определени в 
член 47, параграф 2, Агенцията по-
специално:

Or. en

Изменение 2081
Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) непрекъснато изготвя насоки и 
най-добри практики за 
разработването и проектирането на 
интерфейси за свеждане до минимум 
на неясните модели; 

Or. en

Изменение 2082
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква ва (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) издава конкретни препоръки за 
изпълнението на член 27 и дава 
съвети за възможното прилагане на 
санкции в случай на многократно 
неспазване;

Or. en

Изменение 2083
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) свиква редовни съвместни 
заседания на всички координатори на 
цифровите услуги за обмен и 
координация на техните надзорни 
дейности;

Or. en

Изменение 2084
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съветва Комисията да 
предприеме мерките, посочени в 
член 51, и при поискване от 
Комисията приема становища по 
проекти на мерки на Комисията по 
отношение на много големи онлайн 
платформи в съответствие с 

заличава се
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настоящия регламент;

Or. en

Изменение 2085
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съветва Комисията да 
предприеме мерките, посочени в 
член 51, и при поискване от 
Комисията приема становища по 
проекти на мерки на Комисията по 
отношение на много големи онлайн 
платформи в съответствие с 
настоящия регламент;

г) определя мерките, които следва 
да бъдат предприети съгласно членове 
51, 55, 56, 57, 58, 59 и 60 от настоящия 
регламент;

Or. fr

Изменение 2086
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съветва Комисията да 
предприеме мерките, посочени в 
член 51, и при поискване от 
Комисията приема становища по 
проекти на мерки на Комисията по 
отношение на много големи онлайн 
платформи в съответствие с настоящия 
регламент;

г) съветва Комисията да 
предприеме мерките, посочени в 
член 51, и приема становища по 
въпроси по отношение на много големи 
онлайн платформи в съответствие с 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 2087
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съветва Комисията да 
предприеме мерките, посочени в 
член 51, и при поискване от Комисията 
приема становища по проекти на мерки 
на Комисията по отношение на много 
големи онлайн платформи в 
съответствие с настоящия регламент;

г) взема решение да предприеме 
мерките, посочени в член 51, и при 
поискване от Комисията приема 
становища по проекти на мерки на 
Комисията по отношение на много 
големи онлайн платформи в 
съответствие с настоящия регламент;

Or. en

Изменение 2088
Арба Кокалари, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-Мишел Асимакопулу, 
Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Аксел Фос, Иван Щефанец, Пилар 
дел Кастильо Вера

Предложение за регламент
Член 49 – алинея 1 – буква гa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) наблюдава дерогациите от 
клаузата за вътрешния пазар в 
съответствие с член 3 от Директива 
2000/31/ЕО и гарантира, че условията 
за дерогация се тълкуват стриктно и 
тясно, за да се гарантира 
последователно прилагане на 
настоящия регламент;

Or. en

Изменение 2089
Арба Кокалари, Андрей Ковачев, Пабло Ариас Ечеверия, Андреас Шваб, Ана-
Мишел Асимакопулу, Мария Да Граса Карвалю, Томислав Сокол, Иван 
Щефанец, Пилар дел Кастильо Вера, Марион Валсман, Барбара Талер

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
европейски стандарти, насоки, доклади, 
образци и кодекси за поведение, както е 
предвидено в настоящия регламент, 
както и набелязването на 
нововъзникващи проблеми по 
отношение на въпроси, обхванати от 
настоящия регламент.

д) подкрепя и насърчава 
разработването и прилагането на 
европейски стандарти, насоки, доклади, 
образци и кодекси за поведение в тясно 
сътрудничество със съответните 
заинтересовани страни, както е 
предвидено в настоящия регламент, 
както и набелязването на 
нововъзникващи проблеми по 
отношение на въпроси, обхванати от 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 2090
Адам Белан, Косма Злотовски, Еуген Юржица, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) издава становища, препоръки 
или съвети по въпроси, свързани с 
член 34.

Or. en

Изменение 2091
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Координаторите на цифровите 
услуги и другите национални 
компетентни органи, които не 
следват становищата, исканията 
или препоръките, отправени към тях 
и приети от Европейския съвет за 
цифровите услуги, посочват 
причините за този избор, когато 

заличава се
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докладват съгласно настоящия 
регламент или когато приемат 
съответните си решения, в 
зависимост от случая.

Or. fr

Изменение 2092
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 49а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49a
Доклади

1. Европейският съвет за 
цифровите услуги изготвя годишен 
доклад за своите действия. Докладът 
се оповестява публично и се предава 
на Европейския парламент, на Съвета 
и на Комисията на всички официални 
езици на държавите членки.
2. Годишният доклад включва, 
наред с останалата информация, 
преглед на практическото прилагане 
на становищата, насоките, 
препоръките, съветите и всякакви 
други мерки, предприети съгласно 
член 49, параграф 1.

Or. en

Обосновка

От Европейския съвет за цифровите услуги следва да се изисква да изготвя годишен 
доклад за своите действия.

Изменение 2093
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Карен 
Мелкиор
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Предложение за регламент
Член 49б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 49б
Поверителност

1. Обсъжданията на Европейския 
съвет за цифровите услуги са 
поверителни, когато според него това 
е необходимо, както е посочено в 
процедурния му правилник.
2. Достъпът до документи, 
предоставени на членове на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, експерти и представители на 
трети страни, се урежда с Регламент 
(ЕО) № 1049/2001 на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Тъй като Европейският съвет за цифровите услуги ще обсъжда въпроси, които са 
пряко свързани с основната дейност на много предприятия, е редно в неговите 
действия да се взема предвид необходимостта от поверителност на разговорите и на 
всички документи, които се предоставят на Европейския съвет за цифровите услуги.

Изменение 2094
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 50 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Засилен надзор на много големи онлайн 
платформи

Надзор на много големи онлайн 
платформи

Or. en
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Изменение 2095
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
приеме решение, с което констатира, 
че много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от разпоредбите на 
глава III, раздел 4, той използва 
системата за засилен надзор, 
предвидена в настоящия член. Той 
отчита в максимална степен всяко 
становище и препоръка на Комисията 
и на Европейския съвет за цифровите 
услуги съгласно настоящия член.

На Агенцията се възлага задачата да 
осъществява надзор върху много 
големи онлайн платформи във връзка с 
разпоредбите на глава III, раздел 4.

Or. en

Обосновка

Надзорът върху много големи онлайн платформи следва да се осъществява от 
Агенцията.

Изменение 2096
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване приеме 
решение, с което констатира, че много 
голяма онлайн платформа е нарушила 
някоя от разпоредбите на глава III, 
раздел 4, той използва системата за 
засилен надзор, предвидена в настоящия 
член. Той отчита в максимална 
степен всяко становище и препоръка 
на Комисията и на Европейския съвет 
за цифровите услуги съгласно 

Когато координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване приеме 
решение, с което констатира, че много 
голяма онлайн платформа е нарушила 
някоя от разпоредбите на глава III, 
раздел 4, той използва системата за 
засилен надзор, предвидена в настоящия 
член. Когато има основания да 
подозира, че много голяма онлайн 
платформа е нарушила някоя от тези 
разпоредби, Европейският съвет за 
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настоящия член. цифровите услуги по собствена 
инициатива или по искане на най-
малко трима координатори на 
цифровите услуги по 
местоназначение използва системата 
за засилен надзор, предвидена в 
настоящия член.

Or. en

Изменение 2097
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
Комисията по собствена инициатива 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги по собствена инициатива или по 
искане на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 
приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги в 
разумен срок.

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
координаторът на цифровите услуги 
на съответната държава членка по 
собствена инициатива, Комисията по 
собствена инициатива или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги по собствена инициатива или по 
искане на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, може да препоръча на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 
приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги в 
разумен срок.

Or. fr

Изменение 2098
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
Комисията по собствена инициатива 
или Европейският съвет за 
цифровите услуги по собствена 
инициатива или по искане на най-малко 
трима координатори на цифровите 
услуги по местоназначение, може да 
препоръча на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 
приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги в 
разумен срок.

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от разпоредбите на 
глава III, раздел 4, Агенцията по 
собствена инициатива или по искане на 
най-малко трима координатори на 
цифровите услуги по местоназначение, 
може да разследва предполагаемото 
нарушение и да съобщи това решение 
на съответната много голяма онлайн 
платформа.

Or. en

Обосновка

Надзорът върху много големи онлайн платформи следва да се осъществява от 
Агенцията.

Изменение 2099
Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Хилде Вотманс, Михал Шимечка, Иварс Иябс, 
Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Петрас Аущревичюс, Ирен 
Толре, Рамона Стругариу, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
Комисията по собствена инициатива 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги по собствена инициатива или по 
искане на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, може да препоръча 
на координатора на цифровите услуги 
по място на установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
Комисията по собствена инициатива 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги по собствена инициатива или по 
искане на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, препоръчва на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 
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приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги в 
разумен срок.

приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги без 
ненужно забавяне и във всеки случай в 
срок от два месеца.

Or. en

Изменение 2100
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне, Карен Мелкиор

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
Комисията по собствена инициатива 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги по собствена инициатива или по 
искане на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, може да препоръча 
на координатора на цифровите услуги 
по място на установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 
приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги в 
разумен срок.

Когато има основания да подозира, че 
много голяма онлайн платформа е 
нарушила някоя от тези разпоредби, 
Комисията по собствена инициатива 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги по собствена инициатива или по 
искане на най-малко трима 
координатори на цифровите услуги по 
местоназначение, препоръчва на 
координатора на цифровите услуги по 
място на установяване да разследва 
предполагаемото нарушение с оглед на 
приемането на такова решение от 
координатора на цифровите услуги в 
разумен срок.

Or. en

Изменение 2101
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато съобщава решението, 
посочено в параграф 1, първа алинея, на 
съответната много голяма онлайн 
платформа, координаторът на 

2. Когато съобщава решението, 
посочено в параграф 1, първа алинея, на 
съответната много голяма онлайн 
платформа, координаторът на 
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цифровите услуги по място на 
установяване изисква от нея да изготви 
и съобщи на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
в срок от един месец от вземането на 
това решение, план за действие, в който 
се посочва как тази платформа 
възнамерява да прекрати или отстрани 
нарушението. Мерките, предвидени в 
плана за действие, могат да 
включват, когато е целесъобразно, 
участие в кодекс за поведение, както е 
предвидено в член 35.

цифровите услуги по място на 
установяване изисква от нея да изготви 
и съобщи на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на координатора на 
цифровите услуги на съответната 
държава, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
в срок от един месец от вземането на 
това решение, план за действие, в който 
се посочва как тази платформа 
възнамерява да прекрати или отстрани 
нарушението.

Or. fr

Изменение 2102
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато съобщава решението, 
посочено в параграф 1, първа алинея, на 
съответната много голяма онлайн 
платформа, координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване изисква от нея да изготви 
и съобщи на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги, в срок от един месец от 
вземането на това решение, план за 
действие, в който се посочва как тази 
платформа възнамерява да прекрати или 
отстрани нарушението. Мерките, 
предвидени в плана за действие, могат 
да включват, когато е целесъобразно, 
участие в кодекс за поведение, както е 
предвидено в член 35.

2. Когато съобщава решението, 
посочено в параграф 1, първа алинея, на 
съответната много голяма онлайн 
платформа, Агенцията изисква от 
много голямата онлайн платформа да 
изготви и съобщи на Агенцията, в срок 
от един месец от вземането на това 
решение, план за действие, в който се 
посочва как тази платформа 
възнамерява да прекрати или отстрани 
нарушението. Мерките, предвидени в 
плана за действие, могат да включват, 
когато е целесъобразно, участие в 
кодекс за поведение, както е предвидено 
в член 35. 
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Or. en

Изменение 2103
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато съобщава решението, 
посочено в параграф 1, първа алинея, на 
съответната много голяма онлайн 
платформа, координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване изисква от нея да изготви 
и съобщи на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
в срок от един месец от вземането на 
това решение, план за действие, в който 
се посочва как тази платформа 
възнамерява да прекрати или отстрани 
нарушението. Мерките, предвидени в 
плана за действие, могат да включват, 
когато е целесъобразно, участие в 
кодекс за поведение, както е предвидено 
в член 35.

2. Когато съобщава решението, 
посочено в параграф 1, първа алинея, на 
съответната много голяма онлайн 
платформа, координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване изисква от нея да изготви 
и съобщи на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги, 
в срок от един месец от вземането на 
това решение, план за действие, в който 
се посочва как тази платформа 
възнамерява да прекрати или отстрани 
нарушението. В мерките, предвидени в 
плана за действие, може да се 
препоръчва, когато е целесъобразно, 
участие в кодекс за поведение, както е 
предвидено в член 35.

Or. en

Изменение 2104
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от един месец след получаване 
на плана за действие Европейският 
съвет за цифровите услуги съобщава 
становището си относно плана за 
действие на координатора на 

В срок от един месец след получаване 
на плана за действие Европейският 
съвет за цифровите услуги решава дали 
планът за действие е подходящ за 
прекратяване или отстраняване на 
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цифровите услуги по място на 
установяване. В срок от един месец 
след получаване на становището 
координаторът на цифровите услуги 
решава дали планът за действие е 
подходящ за прекратяване или 
отстраняване на нарушението.

нарушението.

Or. en

Изменение 2105
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В срок от един месец след получаване 
на плана за действие Европейският 
съвет за цифровите услуги съобщава 
становището си относно плана за 
действие на координатора на 
цифровите услуги по място на 
установяване. В срок от един месец 
след получаване на становището 
координаторът на цифровите услуги 
решава дали планът за действие е 
подходящ за прекратяване или 
отстраняване на нарушението.

В срок от един месец след получаване 
на плана за действие Агенцията решава 
дали планът за действие е подходящ за 
прекратяване или отстраняване на 
нарушението. 

Or. en

Изменение 2106
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване има 
опасения относно годността на мерките 

Когато координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване има 
опасения относно годността на мерките 
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да прекратят или отстранят 
нарушението, той може да поиска от 
съответната много голяма онлайн 
платформа да извърши допълнителен 
независим одит, за да оцени 
ефективността на тези мерки за 
прекратяването или отстраняването 
на нарушението. В този случай 
платформата изпраща одитния 
доклад на координатора на 
цифровите услуги, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите услуги 
в срок от четири месеца от 
решението, посочено в първа алинея. 
Когато поиска такъв допълнителен 
одит, координаторът на цифровите 
услуги може да определи конкретна 
одитна организация, която да 
извърши одита за сметка на 
съответната платформа, избрана въз 
основа на критериите, посочени в 
член 28, параграф 2.

да прекратят или отстранят 
нарушението, той може да поиска от 
Европейския съвет за цифровите 
услуги да преразгледа въпроса. 
Европейският съвет за цифровите 
услуги приема решение, в резултат на 
което може да упражни или да не 
упражни правомощията, посочени в 
членове 51, 55, 56, 57, 58, 59 и 60.

Or. fr

Изменение 2107
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване има 
опасения относно годността на мерките 
да прекратят или отстранят 
нарушението, той може да поиска от 
съответната много голяма онлайн 
платформа да извърши допълнителен 
независим одит, за да оцени 
ефективността на тези мерки за 
прекратяването или отстраняването на 
нарушението. В този случай 
платформата изпраща одитния доклад 
на координатора на цифровите 

Когато Агенцията има опасения 
относно годността на мерките да 
прекратят или отстранят нарушението, 
той може да поиска от съответната 
много голяма онлайн платформа да 
извърши допълнителен независим одит, 
за да оцени ефективността на тези 
мерки за прекратяването или 
отстраняването на нарушението. В този 
случай платформата изпраща одитния 
доклад на Агенцията в срок от четири 
месеца от решението, посочено в първа 
алинея. Когато поиска такъв 
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услуги, на Комисията и на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги в срок от четири месеца от 
решението, посочено в първа алинея. 
Когато поиска такъв допълнителен одит, 
координаторът на цифровите услуги 
може да определи конкретна одитна 
организация, която да извърши одита за 
сметка на съответната платформа, 
избрана въз основа на критериите, 
посочени в член 28, параграф 2.

допълнителен одит, Агенцията може да 
определи конкретна одитна 
организация, която да извърши одита за 
сметка на съответната платформа, 
избрана въз основа на критериите, 
посочени в член 28, параграф 2. 

Or. en

Изменение 2108
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
съобщава на Комисията, на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги и на съответната много 
голяма онлайн платформа своите 
становища относно това дали много 
голямата онлайн платформа е 
прекратила или отстранила 
нарушението, както и относно 
причините за това. Той прави това в 
рамките на следните срокове, според 
случая:

заличава се

а) в срок от един месец от 
получаването на одитния доклад, 
посочен в параграф 3, втора алинея, в 
случаите, в които е бил извършен 
такъв одит;
б) в срок от три месеца от 
вземането на решението относно 
плана за действие, посочен в параграф 
3, първа алинея, в случаите, в които 
не е бил извършен такъв одит;
в) незабавно след изтичането на 
срока, определен в параграф 2, когато 
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тази платформа не е съобщила плана 
за действие в рамките на този срок.
След съобщаването на тази 
информация координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване вече няма право да 
предприема каквито и да било мерки 
за разследване или правоприлагане по 
отношение на съответното 
поведение на съответната много 
голяма онлайн платформа. Това не 
засяга разпоредбите на член 66, нито 
други мерки, които координаторът на 
цифровите услуги може да 
предприеме по искане на Комисията.

Or. fr

Изменение 2109
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
съобщава на Комисията, на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги и на съответната много голяма 
онлайн платформа своите становища 
относно това дали много голямата 
онлайн платформа е прекратила или 
отстранила нарушението, както и 
относно причините за това. Той прави 
това в рамките на следните срокове, 
според случая:

4. Агенцията съобщава на 
съответната много голяма онлайн 
платформа своите становища относно 
това дали много голямата онлайн 
платформа е прекратила или отстранила 
нарушението, както и относно 
причините за това. Той прави това в 
рамките на следните срокове, според 
случая: 

Or. en

Изменение 2110
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Координаторът на цифровите 
услуги по място на установяване 
съобщава на Комисията, на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги и на съответната много голяма 
онлайн платформа своите становища 
относно това дали много голямата 
онлайн платформа е прекратила или 
отстранила нарушението, както и 
относно причините за това. Той прави 
това в рамките на следните срокове, 
според случая:

4. Европейският съвет за 
цифровите услуги съобщава на 
Комисията и на съответната много 
голяма онлайн платформа своите 
становища относно това дали много 
голямата онлайн платформа е 
прекратила или отстранила 
нарушението, както и относно 
причините за това. Той прави това в 
рамките на следните срокове, според 
случая:

Or. en

Изменение 2111
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в срок от три месеца от 
вземането на решението относно плана 
за действие, посочен в параграф 3, 
първа алинея, в случаите, в които не е 
бил извършен такъв одит;

б) в срок от един месец от 
вземането на решението относно плана 
за действие, посочен в параграф 3, 
първа алинея, в случаите, в които не е 
бил извършен такъв одит;

Or. en

Изменение 2112
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

След съобщаването на тази 
информация координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване вече няма право да 
предприема каквито и да било мерки 
за разследване или правоприлагане по 
отношение на съответното 
поведение на съответната много 
голяма онлайн платформа. Това не 
засяга разпоредбите на член 66, нито 
други мерки, които координаторът на 
цифровите услуги може да 
предприеме по искане на Комисията.

заличава се

Or. en

Изменение 2113
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

След съобщаването на тази информация 
координаторът на цифровите услуги по 
място на установяване вече няма право 
да предприема каквито и да било мерки 
за разследване или правоприлагане по 
отношение на съответното поведение на 
съответната много голяма онлайн 
платформа. Това не засяга разпоредбите 
на член 66, нито други мерки, които 
координаторът на цифровите услуги 
може да предприеме по искане на 
Комисията.

След съобщаването на тази информация 
координаторът на цифровите услуги по 
място на установяване вече няма право 
да предприема каквито и да било мерки 
за разследване или правоприлагане по 
отношение на съответното поведение на 
съответната много голяма онлайн 
платформа. Това не засяга разпоредбите 
на член 66, нито други мерки, които 
координаторът на цифровите услуги 
може да предприеме по искане на 
Комисията или на Европейския съвет 
за цифровите услуги.

Or. en

Изменение 2114
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие
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Предложение за регламент
Член 51 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намеса от страна на Комисията и 
откриване на производство

Намеса от страна на Комисията и 
Европейския съвет за цифровите 
услуги и откриване на производство

Or. en

Изменение 2115
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Намеса от страна на Комисията и 
откриване на производство

Откриване на производство

Or. en

Обосновка

Надзорът върху много големи онлайн платформи следва да се осъществява от 
Агенцията.

Изменение 2116
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да започне 
производство с оглед на евентуалното 
приемане на решения съгласно членове 
58 и 59 по отношение на съответното 

1. По указание на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да започне 
производство с оглед на евентуалното 
приемане на решения съгласно членове 
58 и 59 по отношение на съответното 
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поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която има подозрения, че 
е нарушила някоя от разпоредбите на 
настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 2117
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги Комисията може да 
започне производство с оглед на 
евентуалното приемане на решения 
съгласно членове 58 и 59 по отношение 
на съответното поведение на много 
голямата онлайн платформа, за която:

1. Агенцията може да започне 
производство с оглед на евентуалното 
приемане на решения съгласно членове 
58 и 59 по отношение на съответното 
поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

Or. en

Изменение 2118
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след 
консултация с Европейския съвет за 
цифровите услуги Комисията може да 
започне производство с оглед на 
евентуалното приемане на решения 
съгласно членове 58 и 59 по отношение 

1. По препоръка на най-малко 
трима координатори на цифровите 
услуги по местоназначение или по 
своя собствена инициатива Комисията 
или Европейският съвет за цифровите 
услуги могат да започнат 
производство с оглед на евентуалното 
приемане на решения съгласно членове 
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на съответното поведение на много 
голямата онлайн платформа, за която:

58 и 59 по отношение на съответното 
поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

Or. en

Изменение 2119
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да започне 
производство с оглед на евентуалното 
приемане на решения съгласно членове 
58 и 59 по отношение на съответното 
поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията започва 
производство с оглед на евентуалното 
приемане на решения съгласно членове 
58 и 59 по отношение на съответното 
поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

Or. en

Изменение 2120
Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Хилде Вотманс, Михал Шимечка, Иварс Иябс, 
Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Петрас Аущревичюс, Ирен 
Толре, Рамона Стругариу, Бари Андрюс, Сусана Солис Перес, Драгош Пъслару, 
Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията може да започне 
производство с оглед на евентуалното 
приемане на решения съгласно членове 

1. По препоръка на Европейския 
съвет за цифровите услуги или по своя 
собствена инициатива след консултация 
с Европейския съвет за цифровите 
услуги Комисията започва 
производство с оглед на евентуалното 
приемане на решения съгласно членове 
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58 и 59 по отношение на съответното 
поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

58 и 59 по отношение на съответното 
поведение на много голямата онлайн 
платформа, за която:

Or. en

Изменение 2121
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) има подозрения, че е нарушила 
някоя от разпоредбите на настоящия 
регламент и координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване не е предприел никакви 
мерки за разследване или 
правоприлагане в съответствие с 
искането на Комисията, посочено в 
член 45, параграф 7, след изтичането 
на срока, определен в това искане;

заличава се

Or. fr

Изменение 2122
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) има подозрения, че е нарушила 
някоя от разпоредбите на настоящия 
регламент и координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от 
Комисията да се намеси в 
съответствие с член 46, параграф 2 
при получаване на това искане;

заличава се

Or. fr
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Изменение 2123
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) има подозрения, че е нарушила 
някоя от разпоредбите на настоящия 
регламент и координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Комисията да 
се намеси в съответствие с член 46, 
параграф 2 при получаване на това 
искане;

б) има подозрения, че е нарушила 
някоя от разпоредбите на настоящия 
регламент и координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Европейския 
съвет за цифровите услуги или от 
Комисията да се намесят в 
съответствие с член 46, параграф 2 при 
получаване на това искане;

Or. en

Изменение 2124
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) има подозрения, че е нарушила 
някоя от разпоредбите на настоящия 
регламент и координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Комисията 
да се намеси в съответствие с член 46, 
параграф 2 при получаване на това 
искане;

б) има подозрения, че е нарушила 
някоя от разпоредбите на настоящия 
регламент и координаторът на 
цифровите услуги по място на 
установяване е поискал от Агенцията 
да се намеси в съответствие с член 46, 
параграф 2 при получаване на това 
искане;

Or. en

Изменение 2125
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
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Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) е установено, че е нарушила 
някоя от разпоредбите на глава III, 
раздел 4 след изтичането на 
съответния срок за съобщаване, 
посочен в член 50, параграф 4.

заличава се

Or. fr

Изменение 2126
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) е установено, че не прилага 
оперативните препоръки от 
независимия одит, както е посочено в 
член 28, параграф 4.

Or. en

Изменение 2127
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт, Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши да започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Когато Комисията реши да започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа. Ако 
Комисията реши да не започне 
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производство съгласно параграф 1, тя 
информира писмено Европейския 
съвет за цифровите услуги за 
причините за това.

Or. en

Изменение 2128
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши да започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Когато Европейският съвет за 
цифровите услуги или Комисията 
решат да започнат производство 
съгласно параграф 1, те уведомяват 
всички координатори на цифровите 
услуги, Европейския съвет за цифровите 
услуги и съответната много голяма 
онлайн платформа.

Or. en

Изменение 2129
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши да започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Когато Комисията започне или реши да 
започне производство съгласно 
параграф 1, тя уведомява всички 
координатори на цифровите услуги, 
Европейския съвет за цифровите услуги 
и съответната много голяма онлайн 
платформа.

Or. fr
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Изменение 2130
Карен Мелкиор, Самира Рафаела, Хилде Вотманс, Михал Шимечка, Иварс Иябс, 
Анна-Юлия Донат, Оливие Шастел, Фабиен Келер, Петрас Аущревичюс, Ирен 
Толре, Рамона Стругариу, Бари Андрюс, Каталин Чех

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши да започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Когато Комисията започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Or. en

Изменение 2131
Сандро Гоци, Кристоф Грюдлер, Лоранс Фаренг, Валери Айе, Стефани Йон-
Куртен, Фабиен Келер, Стефан Сежурне

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши да започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Когато Комисията започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет за 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Or. en

Изменение 2132
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато Комисията реши да започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги, Европейския съвет 
за цифровите услуги и съответната 
много голяма онлайн платформа.

Когато Агенцията реши да започне 
производство съгласно параграф 1, тя 
уведомява всички координатори на 
цифровите услуги и съответната много 
голяма онлайн платформа.

Or. en

Изменение 2133
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на параграф 1, букви a) 
и б) съгласно уведомлението 
координаторът на цифровите услуги 
по място на установяване вече няма 
право да предприема каквито и да 
било мерки за разследване или 
правоприлагане по отношение на 
съответното поведение на 
съответната много голяма онлайн 
платформа. Това не засяга 
разпоредбите на член 66, нито други 
мерки, които координаторът на 
цифровите услуги може да 
предприеме по искане на Комисията.

заличава се

Or. fr

Изменение 2134
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на параграф 1, букви а) и 
б) съгласно уведомлението 
координаторът на цифровите услуги по 
място на установяване вече няма право 
да предприема каквито и да било мерки 
за разследване или правоприлагане по 
отношение на съответното поведение на 
съответната много голяма онлайн 
платформа. Това не засяга 
разпоредбите на член 66, нито други 
мерки, които координаторът на 
цифровите услуги може да предприеме 
по искане на Комисията.

По отношение на параграф 1, букви а) и 
б) съгласно уведомлението 
координаторът на цифровите услуги по 
място на установяване вече няма право 
да предприема каквито и да било мерки 
за разследване или правоприлагане по 
отношение на съответното поведение на 
съответната много голяма онлайн 
платформа. Това не засяга никакви 
мерки, които координаторът на 
цифровите услуги може да предприеме 
по искане на Агенцията. 

Or. en

Изменение 2135
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторът на цифровите 
услуги, посочен в член 45, параграф 7, 
член 46, параграф 2 и член 50, параграф 
1, според случая, незабавно след като 
бъде уведомен, предава на Комисията:

3. Координаторът на цифровите 
услуги, посочен в член 45, параграф 7, 
член 46, параграф 2 и член 50, параграф 
1, според случая, незабавно след като 
бъде уведомен, предава на Агенцията:

Or. en

Изменение 2136
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Координаторът на цифровите 
услуги, посочен в член 45, параграф 7, 

3. Координаторът на цифровите 
услуги, посочен в член 46, параграф 2 и 
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член 46, параграф 2 и член 50, параграф 
1, според случая, незабавно след като 
бъде уведомен, предава на Комисията:

член 50, параграф 1, според случая, 
незабавно след като бъде уведомен, 
предава на Комисията:

Or. fr

Изменение 2137
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) всяка информация, която 
координаторът на цифровите услуги е 
обменил във връзка с нарушението или 
предполагаемото нарушение, според 
случая, с Европейския съвет за 
цифровите услуги и със съответната 
много голяма онлайн платформа;

а) всяка информация, която 
координаторът на цифровите услуги е 
обменил във връзка с нарушението или 
предполагаемото нарушение, според 
случая, със съответната много голяма 
онлайн платформа;

Or. en

Изменение 2138
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всяка друга информация, с която 
разполага координаторът на цифровите 
услуги, която може да е от значение за 
производствата, започнати от 
Комисията.

в) всяка друга информация, с която 
разполага координаторът на цифровите 
услуги, която може да е от значение за 
производствата, започнати от 
Агенцията.

Or. en
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Изменение 2139
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. След като бъдат уведомени, 
Европейският съвет за цифровите 
услуги и координаторите на цифровите 
услуги, които отправят искането, 
посочено в член 45, параграф 1, 
предават на Комисията всяка 
информация, с която разполагат и която 
може да е от значение за 
производствата, започнати от 
Комисията.

4. След като бъдат уведомени, 
координаторите на цифровите услуги, 
които отправят искането, посочено в 
член 45, параграф 1, предават на 
Комисията всяка информация, с която 
разполагат и която може да е от 
значение за производствата, започнати 
от Агенцията. 

Or. en

Изменение 2140
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Клаудия Гамон, Мортен 
Льокегор, Свеня Хан, Карен Мелкиор, Сандро Гоци, Стефани Йон-Куртен, Лише 
Схренемахер

Предложение за регламент
Член 51а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 51a
Изисквания към Комисията

1. Комисията изпълнява задачите 
си съгласно настоящия регламент по 
безпристрастен, прозрачен и 
навременен начин. Комисията 
гарантира, че нейните служби, които 
носят отговорност за настоящия 
регламент, разполагат с подходящи 
технически, финансови и човешки 
ресурси, за да изпълняват своите 
задачи.
2. При изпълнението на своите 
задачи и упражняването на 
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правомощията си в съответствие с 
настоящия регламент Комисията 
действа напълно независимо. Те не 
подлежат на външно влияние, 
независимо дали пряко или непряко, и 
не търсят, нито приемат указания 
от друг публичен орган или 
частноправен субект.

Or. en

Обосновка

Подобно на политиката в областта на конкуренцията е жизненоважно Комисията 
да действа аполитично и решенията да не бъдат засегнати от други приоритети на 
Комисията или от влиянието на външни органи, независимо дали това са други 
институции на ЕС, държави членки или някой друг.

Изменение 2141
Адам Белан, Косма Злотовски, Беата Мазурек

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълни задачите, 
възложени ѝ съгласно настоящия 
раздел, Комисията може чрез 
обикновено искане или с решение да 
поиска от съответните много големи 
онлайн платформи, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска или 
стопанска дейност, занаят или 
професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информацията, свързана с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да предоставят 
тази информация в разумен срок.

1. За да изпълни задачите, 
възложени ѝ съгласно настоящия 
раздел, Комисията може чрез 
обикновено искане или с решение да 
поиска от съответните много големи 
онлайн платформи, техните законни 
представители, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска или 
стопанска дейност, занаят или 
професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информацията, свързана с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да предоставят 
тази информация в разумен срок.

Or. en
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Изменение 2142
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълни задачите, 
възложени ѝ съгласно настоящия 
раздел, Комисията може чрез 
обикновено искане или с решение да 
поиска от съответните много големи 
онлайн платформи, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска или 
стопанска дейност, занаят или 
професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информацията, свързана с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да предоставят 
тази информация в разумен срок.

1. За да изпълни задачите, 
възложени ѝ съгласно настоящия 
раздел, Комисията и Европейският 
съвет за цифровите услуги могат чрез 
обикновено искане или с решение да 
поискат от съответните много големи 
онлайн платформи, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска или 
стопанска дейност, занаят или 
професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информацията, свързана с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да предоставят 
тази информация в разумен срок.

Or. en

Изменение 2143
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълни задачите, 
възложени ѝ съгласно настоящия 
раздел, Комисията може чрез 
обикновено искане или с решение да 
поиска от съответните много големи 
онлайн платформи, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска или 
стопанска дейност, занаят или 

1. За да изпълни задачите, 
възложени му съгласно настоящия 
раздел, Комисията може чрез 
обикновено искане или с решение да 
поиска от съответните много големи 
онлайн платформи, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска или 
стопанска дейност, занаят или 
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професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информацията, свързана с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да 
предоставят тази информация в разумен 
срок.

професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информацията, свързана с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая, 
включително организациите, 
извършващи одита, посочен в член 28, 
да предоставят тази информация в 
разумен срок.

Or. fr

Изменение 2144
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълни задачите, 
възложени ѝ съгласно настоящия 
раздел, Комисията може чрез 
обикновено искане или с решение да 
поиска от съответните много големи 
онлайн платформи, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска или 
стопанска дейност, занаят или 
професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информацията, свързана с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да предоставят 
тази информация в разумен срок.

1. За да изпълни задачите, 
възложени ѝ съгласно настоящия 
раздел, Агенцията може чрез 
обикновено искане или с решение да 
поиска от съответните много големи 
онлайн платформи, както и от всички 
други лица, действащи за цели, 
свързани с тяхната търговска или 
стопанска дейност, занаят или 
професия, които с основание би могло 
да се очаква, че са запознати с 
информацията, свързана с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая, 
включително организациите, 
извършващи одитите, посочени в член 
28 и член 50, параграф 3, да предоставят 
тази информация в разумен срок.

Or. en

Изменение 2145
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
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Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпращане на обикновено 
искане за информация до съответната 
много голяма онлайн платформа или 
друго лице, посочено в член 52, 
параграф 1, Комисията посочва 
правното основание и целта на 
искането, уточнява каква информация се 
изисква и определя срока, в който 
информацията трябва да бъде 
предоставена, както и санкциите, 
предвидени в член 59 за предоставяне 
на неточна или подвеждаща 
информация.

2. При изпращане на обикновено 
искане за информация до съответната 
много голяма онлайн платформа или 
друго лице, посочено в член 52, 
параграф 1, Комисията посочва 
правното основание и целта на 
искането, уточнява каква информация се 
изисква и определя срока, в който 
информацията трябва да бъде 
предоставена, както и санкциите, 
предвидени в член 59 за предоставяне 
на неточна или подвеждаща 
информация. Целта включва обосновка 
защо и как е необходима 
информацията, пропорционалност 
спрямо целта, и не може да бъде 
получена чрез други средства.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да предостави не само причина за дадено искане, но и защо не може 
да получи информацията по друг начин, както и защо искането е пропорционално. 
Комисията не следва да може да отправя неограничен брой искания.

Изменение 2146
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При изпращане на обикновено 
искане за информация до съответната 
много голяма онлайн платформа или 
друго лице, посочено в член 52, 
параграф 1, Комисията посочва 
правното основание и целта на 

2. При изпращане на обикновено 
искане за информация до съответната 
много голяма онлайн платформа или 
друго лице, посочено в член 52, 
параграф 1, Агенцията посочва 
правното основание и целта на 
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искането, уточнява каква информация се 
изисква и определя срока, в който 
информацията трябва да бъде 
предоставена, както и санкциите, 
предвидени в член 59 за предоставяне 
на неточна или подвеждаща 
информация.

искането, уточнява каква информация се 
изисква и определя срока, в който 
информацията трябва да бъде 
предоставена, както и санкциите, 
предвидени в член 59 за предоставяне 
на неточна или подвеждаща 
информация.

Or. en

Изменение 2147
Жан-Лен Лакапел, Виржини Жорон

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията изисква от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да предостави 
информация с решение, тя посочва 
правното основание и целта на 
искането, уточнява каква информация се 
изисква и определя срока, в който тя 
трябва да бъде предоставена. Тя посочва 
и санкциите, предвидени в член 59, и 
посочва или налага периодичните 
имуществени санкции, предвидени в 
член 60. Освен това тя посочва правото 
на обжалване на решението пред Съда 
на Европейския съюз.

3. Когато Комисията изисква от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да предостави 
информация с решение, тя посочва 
правното основание и целта на 
искането, уточнява каква информация се 
изисква и определя срока, в който тя 
трябва да бъде предоставена. Тя посочва 
и санкциите, предвидени в член 59, и 
посочва или налага периодичните 
имуществени санкции, предвидени в 
член 60. Освен това тя посочва правото 
на обжалване на решението, което има 
неблагоприятни последици и е прието 
съгласно настоящия член, пред Съда 
на Европейския съюз.

Or. fr

Изменение 2148
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията изисква от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да предостави 
информация с решение, тя посочва 
правното основание и целта на 
искането, уточнява каква информация 
се изисква и определя срока, в който тя 
трябва да бъде предоставена. Тя посочва 
и санкциите, предвидени в член 59, и 
посочва или налага периодичните 
имуществени санкции, предвидени в 
член 60. Освен това тя посочва правото 
на обжалване на решението пред Съда 
на Европейския съюз.

3. Когато Комисията или 
Европейският съвет за цифровите 
услуги изискват от съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, да 
предостави информация с решение, те 
посочват правното основание и целта 
на искането, уточняват каква 
информация се изисква и определят 
срока, в който тя трябва да бъде 
предоставена. Тя посочва и санкциите, 
предвидени в член 59, и посочва или 
налага периодичните имуществени 
санкции, предвидени в член 60. Освен 
това тя посочва правото на обжалване 
на решението пред Съда на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 2149
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията изисква от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да предостави 
информация с решение, тя посочва 
правното основание и целта на 
искането, уточнява каква информация се 
изисква и определя срока, в който тя 
трябва да бъде предоставена. Тя посочва 
и санкциите, предвидени в член 59, и 
посочва или налага периодичните 
имуществени санкции, предвидени в 
член 60. Освен това тя посочва правото 
на обжалване на решението пред Съда 
на Европейския съюз.

3. Когато Агенцията изисква от 
съответната много голяма онлайн 
платформа или друго лице, посочено в 
член 52, параграф 1, да предостави 
информация с решение, тя посочва 
правното основание и целта на 
искането, уточнява каква информация се 
изисква и определя срока, в който тя 
трябва да бъде предоставена. Тя посочва 
и санкциите, предвидени в член 59, и 
посочва или налага периодичните 
имуществени санкции, предвидени в 
член 60. Освен това тя посочва правото 
на обжалване на решението пред Съда 
на Европейския съюз.
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Or. en

Изменение 2150
Дита Харанзова, Андрус Ансип, Влад-Мариус Ботош, Мортен Льокегор, Свеня 
Хан, Карен Мелкиор, Лише Схренемахер

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Собствениците на съответната 
много голяма онлайн платформа или 
друго лице, посочено в член 52, 
параграф 1, или техните представители, 
а в случай на юридически лица, 
дружества или предприятия, или когато 
нямат правосубектност — лицата, 
упълномощени да ги представляват по 
закон или по силата на учредителния 
акт, предоставят исканата информация 
от името на съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1. 
Надлежно упълномощени адвокати 
могат да предоставят информацията 
от името на своите клиенти. 
Последните продължават да носят 
пълна отговорност, ако 
предоставената информация е 
непълна, неточна или подвеждаща.

4. Собствениците на съответната 
много голяма онлайн платформа или 
друго лице, посочено в член 52, 
параграф 1, или техните представители, 
а в случай на юридически лица, 
дружества или предприятия, или когато 
нямат правосубектност — лицата, 
упълномощени да ги представляват по 
закон или по силата на учредителния 
акт, предоставят исканата информация 
от името на съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Това не е необходимо, тъй като адвокатът на една много голяма платформа може да 
изпълнява функциите на неин „представител“ съгласно първата част на изречението. 
Освен това адвокатът носи отговорност за собствените си действия, но не може да 
носи отговорност за тези на своя клиент, включително за предоставянето на 
потенциално невярна информация на адвоката.

Изменение 2151
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По искане на Комисията 
координаторите на цифровите услуги и 
другите компетентни органи 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задачите, които са ѝ възложени 
съгласно настоящия раздел.

5. По искане на Комисията или на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги координаторите на цифровите 
услуги и другите компетентни органи 
предоставят на Комисията или на 
Европейския съвет за цифровите 
услуги цялата необходима информация 
за изпълнение на задачите, които са му 
възложени съгласно настоящия раздел.

Or. en

Изменение 2152
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. По искане на Комисията 
координаторите на цифровите услуги и 
другите компетентни органи 
предоставят на Комисията цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задачите, които са ѝ възложени 
съгласно настоящия раздел.

5. По искане на Агенцията 
координаторите на цифровите услуги и 
другите компетентни органи 
предоставят на Агенцията цялата 
необходима информация за изпълнение 
на задачите, които са ѝ възложени 
съгласно настоящия раздел.

Or. en

Изменение 2153
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да изпълни задачите, възложени ѝ 
съгласно настоящия раздел, Комисията 
може да разпитва всяко физическо или 
юридическо лице, което е съгласно да 

За да изпълнят задачите, възложени им 
съгласно настоящия раздел, Комисията 
и Европейският съвет за цифровите 
услуги могат да разпитват всяко 
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бъде разпитано с цел събиране на 
информация, свързана с предмета на 
разследването, във връзка с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая.

физическо или юридическо лице, което 
е съгласно да бъде разпитано с цел 
събиране на информация, свързана с 
предмета на разследването, във връзка с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая.

Or. en

Изменение 2154
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да изпълни задачите, възложени ѝ 
съгласно настоящия раздел, Комисията 
може да разпитва всяко физическо или 
юридическо лице, което е съгласно да 
бъде разпитано с цел събиране на 
информация, свързана с предмета на 
разследването, във връзка с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая.

За да изпълни задачите, възложени ѝ 
съгласно настоящия раздел, Агенцията 
може да разпитва всяко физическо или 
юридическо лице, което е съгласно да 
бъде разпитано с цел събиране на 
информация, свързана с предмета на 
разследването, във връзка с 
предполагаемото нарушение или 
нарушението, в зависимост от случая.

Or. en

Изменение 2155
Алесандра Басо, Марко Кампоменози, Антонио Мария Риналди, Изабела 
Товалиери, Маркус Бухайт
от името на групата ID

Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 54 заличава се
Правомощия за извършване на 

проверки на място
1. За да изпълни задачите, които 
са ѝ възложени съгласно настоящия 
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раздел, Комисията може да извършва 
проверки на място в помещенията на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или на друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1.
2. Проверки на място могат да се 
извършват и с помощта на одитори 
или експерти, назначени от 
Комисията съгласно член 57, 
параграф 2.
3. По време на проверките на 
място Комисията и назначените от 
нея одитори и експерти могат да 
поискат от съответната много 
голяма онлайн платформа или друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1, 
да предостави обяснения за 
нейната/неговата организация, 
функциониране, информационна 
система, алгоритми, обработка на 
данни и бизнес поведение. Комисията 
и назначените от нея одитори и 
експерти могат да отправят въпроси 
към ключовия персонал на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или към друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1.
4. От съответната много голяма 
онлайн платформа или друго лице, 
посочено в член 52, параграф 1, се 
изисква да се подложи на проверка на 
място, разпоредена с решение на 
Комисията. В решението се посочват 
предметът и целта на посещението, 
датата, на която то ще започне, и 
санкциите, предвидени в членове 59 и 
60, както и правото на обжалване на 
решението пред Съда на Европейския 
съюз.

Or. en

Изменение 2156
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълни задачите, които са 
ѝ възложени съгласно настоящия 
раздел, Комисията може да извършва 
проверки на място в помещенията на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или на друго лице, посочено 
в член 52, параграф 1.

1. За да изпълнят задачите, които 
са им възложени съгласно настоящия 
раздел, Комисията или Европейският 
съвет за цифровите услуги могат да 
извършват проверки на място в 
помещенията на съответната много 
голяма онлайн платформа или на друго 
лице, посочено в член 52, параграф 1.

Or. en

Изменение 2157
Александра Гезе
от името на групата Verts/ALE
Размус Андрезен, Ким Ван Спарентак

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълни задачите, които са 
ѝ възложени съгласно настоящия 
раздел, Комисията може да извършва 
проверки на място в помещенията на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или на друго лице, посочено 
в член 52, параграф 1.

1. За да изпълни задачите, които са 
ѝ възложени съгласно настоящия 
раздел, Агенцията може да извършва 
проверки на място в помещенията на 
съответната много голяма онлайн 
платформа или на друго лице, посочено 
в член 52, параграф 1.

Or. en

Изменение 2158
Мартин Ширдеван, Ан-Софи Пелтие

Предложение за регламент
Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Проверки на място могат да се 
извършват и с помощта на одитори или 
експерти, назначени от Комисията 
съгласно член 57, параграф 2.

2. Проверки на място могат да се 
извършват и с помощта на одитори или 
експерти, назначени от Комисията или 
от Европейския съвет за цифровите 
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услуги съгласно член 57, параграф 2.

Or. en


